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ఓ 

(సస్య సాహిత్య విస్తరణసుం) 

1 

జాతీయోద్యమము: వాజ్మయము 

“కన్రలు కొందరు చేశభ క్రినే విషయముగా చేసుకొని 
కావ్యాలను రచించిరి. కొందరు గాయకులు బేశభ శక్రీనే గానము వేసి 

నారు.చి తకారులు చేశభ కి పూరశాలెన చి_తాలే చి(తించినారు” 
అని యీ శతాబ్దపు పథమ సంవత్స రాలనుగూర్చి (వ్రాస్తూ మనవిచేసి 
నాను, యూరోపు జేశములో శవికుమారులు సామయోత్తుగా కొంత 

మంది యుదములో స్వయముగా పాల్గొన్నారు. అవసరము వచ్చి 

నప్పుడు యుద్ధము చేస్తూ గుంటలలో అవకాశము దొరికినప్పుడు 

శాన్నాలు రచించినారు. తుదకు అక్కడే (వాణాలుకూడా వదలినారు. 

విల్ (ఫెడ్ ఓవెకా అనీ కవి 1918 నంవత్సరమనులో (ఖాన్సులో 

యుద్దములో పాల్గొంటూ పరమపదించినాడు. అట్లాగే (ఫాన్ జుమార్గు 
అనే జర్మన్ లలితక భో పాసకుడు 1916 సంవత్సరములో యద్ధము 

చేన్తూ వీరస్వర్హాన్ని చూరగొన్నాడు. ఈయన ఒక లలీతకళాసూ త 
భామ్యము రచించినాడు, గుంటలలో తీరక దొరికినప్పుడు గొప్పలలిత 
క భాభానాలను అత్యుదాత్తముగా వివరించినాడు. ఈవిధముగా అనేక 

కవులున్నారు. వీరి కాన్యాలు చూస్తూఉంే కొన్ని విషయా లు కనపడ 

తవి. "మొదటిడినాలలో ఉ తావాము ఖభేర్యము పురికొల్పడము) 

తర్వాత యుద్దము ముగియక అఆలన్యమైనప్పుడు నిరుత్సాహము, 
ఎప్పుడు బావువస్తుందో అనే అనిశృయము, చూస్తున్న నాశనానికి 

జుగుప్స; తుదిదినాలలో యుద్దము బాలు అనేభావము, అప్పటి 
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52 నవ్యాంధ్ర, సాహీత్య వీధులు 

యింగాండు రాజకీయ'వే త్తల శార్నాలు మూస్తూ అసంతృ ప్ప మళ్ళీ 

యుదము వసుందనే సూచన; ఈవిధముగా మూడంతస్తులున్నె ఆకా 

లపు' సారన్య్థతములో! మన అప్పటి నవ్య సారన్వత ములో అనగా 

యుద్ద వాజ్డయము+ో ఫనిశో యేదీ కనపడదు! ఎందుకు కనపడు 

తుంది! ఆ అనుభవాలు మనవారిశేవే ఆలక్షణాలు కనపర్ణానికి 1 

కాని ఆకాలములో మరిఒక విధముగా కవుల హృదయాలు _పవర్రిం 

చినవి ! ఆ హృదయ పరిన_ర్తనమే మన కవుల భావనవ్యతగా పరిణ 

మీంచినది ! త రాత వత్స రొలళో అనగా 1920 సంవత్స రానంతేరము 

నున రాజకీయాందోళనా దినాలలో వెనుకటి ఆంగ్యకవిత్వ యుద్ధల్ 

ణాలు కొన్ని ఉన్నవి. ! మొదటి సత్యాగహాదినాలళో ధైర్యమూ, 

ఉ త్పాహమూ కనపడుతుంది ! త రాత త్వరలో రాజకీయసమస్య పరి 
ప్కారము కాకపో యేటప్పటికి అసంతృ ప్రీ ఆందోళనా కనపడుతుంది! 

కాని ఆందోళనను పట్టుదలతో అనునరించటముకూడా కనపడుతుంది! 

కాబట్టి యుదకాలములో ఆంగ్ల క్ర నిత్వగుణాలు నహాయని రాకరణ దినా 

లలో వెలువడ్డ కొంత మనస్రారస్వతములో కనపడతవి! దీనిళో నవ్వు 
లనుకొను వాళ్ళుమూ(త్రము బజహుళముగా పాల్గొనలేదు ! 

కొందరు సవకులు 4 

ఈ కాలములో ₹ేయాలనూ, కావ్యాలనూ వ్రాసినవారిలో _ 
బలిజేపల్లి లశ్ర్మీ కాంతకవి, గరిమెళ్ళ సత్యనారాయణ, బుచ్చి సుందర 

మ్ న్ LL 

రామ శాత్తి వగైరా వానను పేర్కొనవలె. లక్ష్మీకాంత కవిగారు 

The men who came home from the war with decorations 
rubbed shoulders with the mutilated and the dead.” “It (Dadaism) 
expressed protest and resignation, disgust and fury.” 

(Modern German Art) 

4ఈ భాగాల్ని గూర్చి వానేటప్పుడు నామనస్సు'సంక్రోచిస్తు న్న ది, సారస్యతనే జే 

ఆకశ్రయముగాని మర్ "కటి కాకపోవడము చేశనూ, ఈసారస్వతాన్ని వదలడానికి వీలు 
లేదు కాబట్టిన్నీ, విషయకథనము అత్యవసరము కాబట్టి న్నీ, తదాకారమూ , తత్ 
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తృతీయ భాగము ఫ్రేర్రీలే 

“స్వ రాజ్యరథము”,“న్య రాజ్యసమసన్య”ల నేఅత్యంక 'జేశభ కిఫ్రూరి శా 
లైన ఖండ కావ్యాలను రచించి య. మ బాలా హృద 

యాకక్షకముగా ఉంటని. వీనిలో న్య కరాజ్యోద్య 

రమూ, త్మత్చచారమూ, తద్వివరణమూ; తిలక్ తు 

వేసిన నేవా, ఆయన తర్వాత నయ ప గాంధీమహాత్శుడి హస్త 

గతమవడము, (పజల క రవ్యము, మిక్కీ.క ఉకాహాకరముగా నూ 
అవి 9 

హృదయంగమముగానూ చితించినాడు. సలనమై నిష్టష్టమై వాక 

చి తాలతోకూడిన యయా ఖండ కౌ నార్జలు తతా_లముఖభో పణారొ 

' నికివచ్చిన కావ్యాలన్నిటిలోను సారన్వతదృష్టి తో చూ స్తే గొప్పవి. 

ఒక్క పద్య మనువదిస్తాను: 

“కరి గాంధీయుగ మేనుబెంచ నక నే భద్చారతీయ సరా 
జ్య” ౫౦ చా కని సారధిత్యన్ను న క గం 

డి 

దాం హా ల్ ల త ద్దురు ౨ 7౯ దివి € లాపి మాన్యు = వె రెం గారల 
oe “ మ 
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రో న ఇట ఉద్చోధలతో నిండిఉన్న 'జేశభ _క్రిపూరితిమై § 

లివి. 

తర్వాత గరిమెళ్ళ సత్వనా ౯ కాొయణగారి్ వే రాం(ధ చేళి 

ములో అన్ని మాలలా వ్యాపించిఉన్న ది. ఈయన వాలా ఉత్సాహ 

వంతుడు. 1920 డిసెంబరులో తనచడ వ నూసిపేసి స్వ బేశ్రోద్యమ 

ములో చేరిపోయినాడు. మనివీ. యుంతె మాష తము టల 

బట్ట, కట్లు, జుట్టణో ఇాలా అ ,ిద్ధ! వ దా ఆకర్షణ తే 

వాక్కులో అంత రన మున్నది. "ఈయన గేయకవి. న (వాసిన 

గీతాలలోకల్లా ఒక్క_టిమా(తము స ర్వార్యధ చేశ మెన్నటికి మరపన్నిటె 
ఉన్నది, చాని మొదటి పాదాన్ని మా(తెము నూచిసాను. 

కకయన నాక యల్. టి. "కాసులో హోధ్యాయి, ఈయన చేయిశగిలిన (పతి 

విషయమూ సరసమేననీ చెప్పడములో ఎట్టి ఆతిశయ్యా లేదు 



బీద సవ్యాంధ్రి, సాహిత్య విధులు 

“మాకొద్దీ తెల్లదొరతనమూ, , .*అ'నేపాటను 1921, 22, 28 
వత్సరాలలో పాడని యువకుడు లేడు! వడాం[ధ చేశమూ పాకి 

పోయిన పాటయొక్క_ కర్త జాతి కెంత (ప్రియుడో వేరే చెప్ప పనిలేదు! 
ఆంధ్రుల హృదయ శే తాలలో శాశ్వతగ్థానమూ, ఆం ధసారస్యత 
ములో మృ తిగహీతమైన పెరూ నంపొాదించుకున్నాడు, కాని యీయన 

"వేదతన మనుభవిస్తున్నాడు. చెశభ క్రులం తా చారి ద్యాన్నను భవించ 

డానికి టప వాళ్ళను భరించవలెన నే వ. దేశము 

వహించడము లేదు. పెచ్చు వీరిని నిందించడ మే, “ఎవ రుద్యోగం 

వదల మన్నా = అని ఒక(పశ్న ! వారి స్వార్థ త్యాగమువల్ల నే 
తోను సుఖజీవనము చెయ్యడము నంభవిస్తున్నదవి యీాసుఖజీవికి అనిపి 

చదు! (పపంచధర్శము! వెనుకటి నహాయ ని రొకరణొద్యమములో 

సక్యనొ రొయణగారివ లె కష్టపప్ల వారు వేలకు వెలున్నారు. తుదకు కాం 

(గసువా రధికారానికి వచ్చినప్పుడుకూడా వీళ్ళకు మోతుము కలుగ 

లేదు. ఒకవూరు [19021 సంవత్సరముభో ఒక సన్ని వేశము కలిగినది, 

ఆంధ దేశములో నాయకులంతా ైళ్ళకు వెళ్ళారు. జాతీయవిద్యోద్య 
మములో పని చేస్తున్న వాళ్ళము మిగిలిఉన్నాము. మాకు రెండు 

పూటలా కడుపునిండా తిండిలేదు. ఆ సరన్వతిని నమ్ముకునిఉన్నా ము, 

తిలకు స్వ రాజ్యనిధి ఉండే దప్పుడు. దానికి గాంధీగారు న ర్యాధి కారి, 
ఆం (థ చేశములో ఉండే జాతీయ పాఠ శాలో పాధ్యాయులము బాలా? 

నుందిమి కలిసి గాంధీగారికి మజోజరొకటి పంపుకున్నాము. అందులో 

మాకు శరీరపోషణ చేసుకోడానికి అవసరమని తమశేంత తో స్తుందో 
అంత వేతనా న్నియ్యమని విన న్నవించినాము! “ఆం ఫజాలతీయవి దా పరి 

పుతోని ఒక కాం గసు వోపణలోఉన్న సం ఉండేది. తత్సమాన 

వెళ్ళింది మహాజరు. గాంధిగారి దగ్గర్నించి డ్య త్తం వస్తుందని అనుకుం 

టున్నాము. అప్పుడాయన “యంగు ఇండియా అనే ఒ ఒకప(తిక ఆంగ్ల 
భాషలో (పకటినూఉండేవాడు, అందుళో ఒక వారములో [వాసినాడు 
ఈసంగతి, దాని అస్థమిది: “ఇటువంటి మహజ రొకటి సాకువచ్చింది. 



త్స తీయ భాగము సీద్ధిీ 

నా వానుభూతం తా వాళ్ళ బె! వాని (పతిఫలము కొరి పళ్ళు త్యాగము 

ఇయ్య లేదు, త్యాగానికి సేవే ప్రతిఫలము కాబట్టి వాళ్ళంతా చావ 
వలసిస అవసరం వసే చావవలసిన దే!” ఇది ఆమానువషమైన (పత్యు 

త్సరం, తమవతలె సఠా వస్తలలో నర్వ కాలము త్యాగము చెయ్యగల 

వాళ్ళు అందరూ అయితే భారత దేశానికి న్వరాజ్యమే అక్కర లేదు, 
అందరి ర కృవూంసాలూ తనంత స్వాక్ట త్యాగ ము కలని కా వ్ర. ఇప్పటికీ 
అనలుసూ (తము యిట్లా? ఉంది.ఒక్ట్ట జవహర్దాలుమా[తం సంయు క్ష 

'రాస్ట్రాల్లో శాం[ాసుసేవ చేసేవాళ్ళకు వేతనాల చేర్చాటు చేయ 

టానికి (పణాళిక వేసి కొంత అమల్లో పెట్టినాడు, గొప్ప గొప్ప నాయ 

కులకు కావలసిన సౌక ర్యాలస్నీ లభిన్తూ నే ఉంటవి! ఇతరులు తమకు 

నమస్త సౌకర్యాలు చేస్తారని తెలిసీ చాటుగా లక్షలు దాచుకుని 
పెకి పేదవాడని కనపడుతూ సేవ చెయ్యడము సుళువే! వీరిలో కొంద 

రికి సామాన్య ఐ"లంటీకు అనుభవించే కష్టాలు ఎంతమాతము "తేలి 

యవు. మళ్లీ పీఠుసాధించిన అన్ని కార్యా లా వాలంటీర్లు సాధించి 

పెట్టిన వే! అటువంటి వాలంటీరు నత్వనారాయణగారు. చిత్రకారు 

డీయనపటాన్ని చితించ లేదు! ఈయన గొప్ప ఉపన్యాసకుడు కాడు, 
ఎక్కువగా శబ్దం చేసే మనిషీ కాడు! _పాతినిధ్యానికీ వస్తానిక సంస్థకూ 
నిలవ లేదు! తుదకు సహశారోద్యమములోకూడా పాల్గొన లేడు, 

స్తానిక కాం(ైసులలోకూ డా అధికారములేదు, 9క ఎవ్యరుచూస్తా 

రీయన్ని ? కాని యిన్వేవీ లత్యము చెయ్యకుండా, వమూాబోటివాళ వలె 

మెత్తబడి వెనక్కు. వెళ్ళకుండా, ఇప్పటికీ యథాశ క్తిగా జేశ'సీన 
చేన్తూ నేఉన్న చేశభశక్తారోనరుడు! అర్థాన్నం తింటూ చేశసేవచేస్తున్న 
వాళ్ళు నిజమైన దేశభకాగోనరులు! పై నున్న వాళ్ళకుసమయమువచ్చి 

నప్పు జేదో అవకాశం లభిస్తుంది! అటువంటి స్వార్ధవిరహితుడు సత 
నారాయణగారు, ధన్యజీవి! సమస్తాం|ధుల జవ్య్యా(గాలలోడన్న గతా 

నికి నిర్మాత! భావిఆం్యధులు గీతగోవిందక_ర్తనువలె నిరంతరగానం 
జేళూతీంగాము.. ఈ bas nh కకటకొంకిళు 
iy Arta FY rary 
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జాతీయ. ీతొరచయిక (శగరిమళ్ళ నత్యనా రా 

Sie as మ రాం; ధ దేశమున లేరు = వారు రచించిన 

హావ తేల కారతకము” మొదలగు పొటలవలన వారు దీర 

కారాగాం నానరిషు నమ వైవించుటయేగాక్క, వేలకొలది ఆంధ్రులు 

ఏ ముునండదును వారిపొాటలను పొడి నంవత్పరమునకు 

కొంనకిత్సల ననుశ్రవించినారు. ఆంధ బేశముళలో గత 
ముర యన (సజాసామాన్యముతో జరుగుచున్న రాజ 

కీయ (ప్రజబోధమునకు చేలకొలది నాయకరచ్చిన ఉపన్యాసములకం యె 
వణములనుట నిరిి వాడమైన అంశ ము 

oa} a 

ర్త త్త మ pA ee నో PA oy 

మా$ వ పెద్ది బు స్పిసుందర రామ కొస్త్రీగారుకూ డా ఆ దినాల 

లో గొప్ప పాటలు (వాసి చేశొభిమానము కలుగజేసిన వారిలో 
ఒకడు, ఈయన చూడటానికి ఆహ్తాదకరుడుగా కనబడడు గాని నోరు 

వి ప్పేటప్పటికి సమమోని గ్ వదల లేరు ఎదుటఉన్న వాళ్ళు. పద్యపర 

నముళో ఈయనతో సమానులిప్పు డున్నవాళ్ళలో ఎక్కువగా 
లేన. ఈయన (వ్రాసిన దేశీయ గీతాలకు ఈయన “సమ్మానంో 
కూడా పొందినాడు. ఈయన పాటలు అతి మనోవారముగా గచించి 

స్గయముగా పాడేవాడు. ఒక్క_పాద మనువదిస్తాను; 

కఆంటరానివా శివరోొ శారు మా 

చెంటరానివా శె.” 

ఈయనను గూర్చి మళ్ళీ తర్వాత చెప్పుకునే అవకాశము వస్తుంది, 
ఇట్లాగే యీ కాలములో అనేక గేయాలు రచింపబడ్డవి. అప్పటి 

పరిస్టితులు వీనిలో (పతిబించి స్తవి! భారతటేశాని శెప్పుడై తే కోప 
మువచ్చినట్లు ఆంగ్లేయు లనుకున్నా రో, భారత (పజలకు “నా విష్ణుః 

పృథివీపతిః” అచే నమ్మక మున్నది కాబట్టి యువరాజును పంవితే 
దేశమంతా రాజభ కి పూరితమైపోతుందని, యిప్పుడు రాజ్య త్యాగము 
చేసిన విండ్సరు[పభువ్నగారిని (అప్పుడు యువరాజుగారుు యిక్కడి 



తృతీయ భాగము శర"? 

పంపినవారు. కాని భారతీయులు ఈ నంవారాన్ని ఉజాసీనముగొ 

మాచినారు ఈ 'కిందిగోయ మందుకు తార్కాణము; - 

“ఏమరమో్యా! యవ కాజ! 

ఎఎదుకొచ్చావయ్య ఏమక్యూ 1౫ 

ఆకాలముతో విళల్ భోయి ' పటులుగారు ఎసెంబ్లీ వెసి 

జెంటుగా ఉండేనాడు. ఆయన వఏవిధముగానైనా యీ భారత నవు 

న్నను ఉఛయపమోల ఆనుకూల్యముతో పరివ్కు రింప జేదామని 
రీడిం శు ప కున వ. మాట్లాడటానికి నవమ్మతి:ప జేసి 
ఒక నంభాషణ వర్వాటు చేసినాడు. అప్పుడి : సమన అం తా యిద్దరూ 

చర్చించినారు! తర్వాతి నే [పయోజర మేమో లేక నహాయని రాకర 
ణము (పారంభించినా డు " 6థధీగారు. 

(కది డిన గాంధీ వభువ్ర 

మేడ మోద కారుచుండ 

ఆడినటి మాఓిలకో, 
కు 

అర్థమేమి తెలుబగోర న్నా! చిన్నన్న! 

ఇది ఒక సంభావణరూపముగా ఉన్నది. గాంధీగారిమిడ చేళి 

[పజలకు నమ్మకము కలగ జెయ్యవ లె! ఎట్లా కలుగుతుంది ఆ నమ్మా 
కము? ఆయన్ను ఆంధ దేశ మెరగదు! ఆయన సేన నుగ్గడి- చవ తె! 

66వ మ్ము_ బోవ మహిని చెలస్తివ్రీ 

మహార్మ గాంధీ” 

(శారు తై న బోయరుల 

ఖభూోర కప్ప ముల బడిన 

భార తీయల చాము లుడీపితివీ 

నారందర మొరవిని 

భారతీయుల బాము లుడీపీతివీ 

ఇది దక్ష గా ఫీకొ స త్యాగ ెహాాద్య మోదంతము, 

పంటలన్నీ మంటగలియగ, 

ఫన్నులియ్యగ లేని రైతుల, 



క్ి నవ్యాంధ్ర సాహీత్య వీధులు 

నిన్న పమాలించి (బోచితివీ 

ఆశకైరా (పజల 

విన్న పమాలించి [బోచితివీ! 

ఇది కైరా రైతు నత్యాగెహాదంతము, 

సహాయ నిరాకరణ దీక్ష 
సాధనమూనూని నీవు 

బోనిసత్వము బాబ “నించితీఫీ 

మా భారతీయుల 

బానీసర్వము బాప చించితివీ! 

ఇది తతౌ_లములో జరుగుతున్న పని. చూచీనారా మూడు 
శరణాలలో గాందీగారు చేసిన ముఖ్య సేవ నుగ్నడించి, చెంటిగోనూ 
ఆయన జయము హొందినాడసీ, కాబట్టి తప్పక జయము పొందుతా 
డనీ, ఉద్యమములో పాల్తొనటానికీ సంకోచించవలదనీ ఉద్చోధము! 

మరిఒక కవికుమారుడు భారతీయులకు (బిటి సా మాజ్వము 
లో నే గౌరవము గక్కువనీ, కాబట్టి యాఉద్యమములో చేరి త్యాగము 
చేసి పోయిన కీర్తిని నిలవ బెట్టుకోమనీ, తప్పక అప్పట్లో ఉద్యమములో 
ముఖ్యాంశమైన నిర్యాణ కార్య(కమములో పాల్గొన మనీ ఉద్చో 
ధము చేసినాడు, చూడండి 

“దేశమాత సేవ చేయండీ 
జనులార మీరలు 

దేశదాస్యము తొలగ (దోయండీ? 

జేశవ్యస్త్రంబుల"ి చాల్చండీ 

జనులార మిరు వి 

దేళవ్యస్ర్రము లంటబోకండీ, 
ేశచాశనకరములగు సీ 
వీషభామల రోసీ మోహో 
చేశమును బరిమార్చి గాంధ్యుప 
జేశమును మో మది దలంతుచుక 



తృతీయ భాగము 

ఇందులో 

839 

న్వ చేశవ స్తాలచే వోడమనసీ, వీ బేశవ్యసాలను ఖు హీ 

స్క_రించమనీ, నిరాడంబర జీవనము చేయనునీ ఉద్బోధ మున్నది. 
ఇది ఖద్ద రుద్యమము, 

మనకు గారత 'ేనెశేదండీ 
పాశ్చాత్య మోహ 

మ్మునను మునిగియు "తెలియ కేముండీ కీ 
కాౌనడా మరి ఆ(ఫీకాది 

వమింగములలో నుండు వారలు 

మనల చానిపలని దలంచుచు 
నుదిని చాలగ చేవగింతురుః 

(బిటిము సొ(మాజ్యముళో మనకు గౌరవము తక్కువనీ 
చానిని మనము గుర్తించడము లేదనీ దీని భావము. 

ఆంట రాని తనమె లేదండీ 

మన జేశబాసుల 

నందంని నొక రీతి చూడండీ 

కంటి కగపడు నిమ్న జాతుఆ 

నంటుకున్నను దోష మనుశును 

కంటగింపక నారిమో 

వంటివారలవలె దలంచును ॥ 

ఇది అస్పృశ్యతా నిరసనము ; హరిజనసమస్య దీనిలో ఉద్బొ 
ధింపబడినది. ఈ విధముగా ఉద్యమాన్ని ప్రచారము చేసినాడీ కవి 
కుమారుడు. 

ఒక కనికుమారుడు భరతభ్ళతుని 'మేలుకోమని యీనిధముగా 
(పబోధించినాడు; 

రళష్ప్రలుకొ నుమా! భరతప్యుత్రుడ! 
-సులుకొనుమో! సుజనమి[క్రుడ! 
మేలంకొనుమో! సచ్చరిత్రుడ! 
హలుకెననయ్యా! సత్సా! చలే! 



శిరిడి స వెస్టం ధ్ర సాహీత్య వీభులు 

ఇటువంటి పాటలో తెల్ల వారుజాము న్యచ్చుంద సేవకులు 

పీథులణో తిరిగి నిద మేల్కొలి పేవారు. వనినే *  పభాతభరో లనే 

వారు, భూసాశరాగములో వాడుతూడం చు చాలాడఉ త్చాహము 

కల్పించేవిఈపాటలు. అ సంవత్స శకా౭.గో కొం! కేసు నమా వే శాలకు 

ఈ కాలములో కొన్ని పదాలుకూడా పుట్టినవి, ఒకదానిలో 

పుట్టు పూర్యోత్త రాల దగ్గరనుంచి చరి తవివయా లన్నీ చాలామట్టుకు 

మంచి చమత్కారముగా "కవ ంతముగా చె EE భరతబమా* “తకు 

నమన్క-రించి తమ గొడవ శెప్పుకుంటున్నాడు భారతీయ కుమారుడు. 

గడంణాలం దండాలు భరతమాతా 

అవి, 
అందుకొని దీవించు 
శెండు వంద 'లేండ్లకింద 

అల్లు 
కుంపినోడు డినినా జె 

దెగి యూరకున్నాడ 

మాక్కు 

చిప్ప చేతికిచ్చాడె 

కశ్లైలన కొట్టకుండ 

చిన్న, 

కతి కూడ లాగి నాడ క 

% % ఫో % 

$9 

9 

తాటీచెట్లు వాడివంట భరతమాతా 
వాడి 

తాకకచ్చి పాతీనాడో 
99 

ఈవిధముగా తెనుగు నుడికారాలుగల చక్కని రనవచైలిలో 
(నాసినాడీ కోవికమారుడు. ఇందులో ఆయుధశాసనం, మద్యే పాన 
సమస్య, జేశాన్ని ఆర్లికముగా బలహీనము చెయ్యడము మొదలైన 
she విషయాలు చక్కగా వ న్రింపబడ్డవి! 



తృతీయ భాగము ఫర] 

మరో కవికుమా'పడు భారతమాత కృ స కొన్ని 

చక్కని చేయాలను కరించిగాడు ఈవిధముగా అనేకులీ పేజిలో 

సాధన చేసినారు. ౭.3 సొఢకు డిట్లా తల్లిని ఓజార్చినాడు,. 

కభరంమారరో బచాయును, నీదుఃఖిము, 

కొరకేమో, కొళతేమా, 
Pa క గ ఇచా 7 ' ఖే చు5కింక లప గొపు 

ళ్ 

కొన్ని టిలో నాయకు లొక్కొ కరిని ఉడే ఒఖాంచి వారు చేసిన 

చీవకూడా చెప్పినారు కొొందకు. మరిక సాధకుడు భారతవ్వ ము ములో 

ఉన్న పన్నులు చమళత్కా గముగా నేర న్నాడు చూడండీ? ౨ 

కకదండాలండోయో చే ముండలేవమండోయ్ బాబు దండా! 

ఉహ్వుకున్వు పన్ను నాబు 

పప్యకును, పన్ను బాణా 

కొప్పు కాస్త, జేవుడికి 

వొప్పుకోంకు పన్ను బాబు | నంజా! 

ఈ గేయాలలో కొన్ని వ వెనకటి యిప్పటి పరిస్థితు 
లలో ఉండే భేదాన్ని తెల్పుతవి! నాజకీయముల'గో చూస్తే ఒక pa 

ములో రాజదోహము మరొకతరముళలే కాదు. 1907 సంవత్సర 

ములో స్వ గొజ్య పదమం కే రాజవోహము! త ర్వాత అది పరివాటి 

పదమై పోయినది, అట్లాగే ఉప్పునంగ కని. గాంధీగారు ఉప్పూ సత్యా 

(గహము వేసిన తర్వాత ఉప్పు పుడజేస ౮ లదగ్గర ఉన్న వారు ఉప్పును 

తమ స్వంత ఉపయోగానికీ, న is నతి మొద మోనుకొని 
పోయిన రకము చేసుకోటూనికీ నరా రువారు ఒప్పుకున్నా రు, 

“పెన్నిండు దేశాలు ప౦కుతున్నా గాని 

పశు డన్న సె లేపు ండీ 

ఉప్పు ముట్టుకుం టె దోష మండీ 

మన భారత జేశముతో 12 రా! (ప్రాలున్న వి! బాగా పండుతు 

న్నవి, కాని కరువు పరిస్థితు లే! ఉప్పు ముట్టుకోకూడదు! ఆశాలములో 



ష్ంలి నవ్యాంధ్ర, సొహీత్య వీధులు 

ఉప్పుముట్టుకుం కు తప్పు! అంచుచేతనే గాంధీగారు ఉప్పుమోద 

ప చేసినాకు! మరొకటి, ఆరోజులలో గాంధిటోపవి పెట్టుకో 

కూాూడదని ఒక క లెక్ట రుగా రు _క్తరువిచ్చినారు, ఈ సంగతి పార్లమెంటు 

చాకొ పోయినది! "యెవనై నా రాట్నపర్మిశమ* బళ్ళో పెడితే అది 

తప్పు! 

ఉగాంధిటోపీ టి, ఠశాలల్లోకి 

"రావద్దు రావదంటాడు, 

రాబ్నుంబ ల పెట్టవద్దంటాడు, 

రాజ గోవా హామంతా, ర్న ములో వున్న దటి! 

ఇది చరిత విషయమైపోయినది. తుదకా కాలములో నాందీ 

నొక జేవ్రుడిగా భావించి ఆయనకు టేవడికి పాడినట్టు వారతులు 
కూడా పాడేవారు, 

“జయ గాంధిదేబా మంగళం వర పౌకతాలిమ్మిిత్రమా 

జయ మనిగళ్ల౦బు నీకు సాంచాలపరిభవ భేద నా 

సత్యా(గవో శ్రమతాపసా నవ్య భారతీయ పాలనా 
ఇాంతస్వ భొవ మానసా స్వా రాజ్యమం[త్రవ్యాప నా 

జరా జు అ Uy ఆరవిందసంస్తుతిపా తమా కస్తూరి సాధ్వీవల్ల భా న 

ఇందులోకూడా అప్పట్లో ఉండి యిప్పుడు అంతరించిన నళా 
(గ్రహా శమమునసంగతి, అప్పుడు గాంధీగారికీ పౌక తాభీగారికీ మిక్కి..లి 
'న్నేవా ముం డేదని Miss 4 మరిన్నీ అరవిందధూోము 
గారుకూడా గాంధీగారిని వారొన శ్చే సేవకై కొనియాడినట్టుకూడా 
తెలుస్తున్నది. ఈవిధముగా ఆ ee తాత్కా.లికపరిన్లి ఏ తులను 
గూర్చీ, చారిత్రక రాజకీయార్థిక విషయాలను గూర్చీ, కాలోచితము 
గానూ, ఉళ్చావాజనకముగానూ, రసవంతముగానూ పాడి యితరుల 

*ఇ్షప్పుడు గృహపర్శిశ్రమ (కింద 'సర్కా_రువాశే దాన్ని ఒప్పుకున్నా రు! శ్ర 
విధము-గా మారినా పరిస్థితులు, 

శరకనుహో త్యాగాంధికిన్కి మాలా నాసౌకతల్లి మనామ్ముచాలికి జైజై జై! * 
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చేత పాడించినారు కొందరు కవులు, నాయకులు చెసే ప్పి ఉపన్యాసాల 

కంచు యీ పాటలూ పద్యాలూ జాలా పణారము చేసినవి. బసవ 

రాజు అప్పా రాన్రకూడా ఆకాలములో యా ఉద్భమ(పచారము 

చేసిన మనివీ.. 

“(కొల్లాయి గట్టికే “నేమ్ 

మా"గాంధి 

రోమశై పుట్టిలే చేమ??? 

మొద-లెన గేయా లప్పటివే! అత డీఉద్యమములో మునిగిపోయి 
వృ త్తినికూడా వదిలివేసి తిరిగినాడు! భావోన్మాది కాబట్టి యీ ఉద్యమ 

మాతనిని ఆకర్టించినది! ఈవిధముగానే కొందరు మద్యపాన పే 

ధాన్ని గూరి ీయాల నే రచించినారు, మరిషొందరు పాఠ శొలాబహీా 

ప్కా- రాన్ని గూర్చిన్నీ యింకా కొందరు ఇతర వషయాలనుగూర్చి 

చాలా హృదయంఎగమముగా పాడినారు. వీరీ పాటలను పాడుతు" ఒక 

ఊరునించీ మరిఒక ఊరికి పోతూఉండేవారు. ఎక, డ్మనెనా పెద్ద నభ 

జరిగోటప్పు డీ పాటలను పాడుతూ చాగరను దన్గర కొందరు తాగ 

జీవులు వాలంటీర్లు నిల్చునిజం 0కే ఉపన్యాన వేదికదగ్గరకంయె యా 

"గేయాలను వింటూ అధికసంఖ్యాకు లుంజేవారు. అట్లా ఆకర్టీంచిన 
వీ గేయాలు! 

కొందరు త్యాగజీవులు 

జాలీ యోద్యమములో ఎన్నదగిన కృహీ, త్యాగము, ప్రభో 

ధము కల్పించిన వారిలో దామరాజు పుండరీకాముడు గారు ఒకరు. 

(జననము 6-7-1898), ఈయనది గుంటూరు .(శ్రీ గురులింగలీల మొద 
లైన కథల (వాసి 'వేరుగన్న కీ. శే, పాటిబండ్ల వెంకటప్పయ్య గారు 
వరి మాతామహులు, చెన్న పట్టణములో వివ చదువుతూ లోక 

మాన్యుని ని ర్వాణానంతంరము గాందీ పిలుపువిని జూతీయోద్య్న్యమము 
లోకి ఉరికిన దేశభ క్షుడు పుండరీ కాతుడుగారు.' 1920-24 లలో అనే 
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కములెన జాతీయ రచన సలిపి చేశీయులలో బేశభ _కినీ త్యాగ 
గరిమనూ, పురికొల్పినాడు, హా స! పాల్గొని కృషే, 

వేసినాడు; 1925లో న్యాయవాద వృ్త్ తిని సి స్వీకరించినా 'లోపలఉన న్న 

కాంకకొద్దీ జాతీయ (పబోధశకాలై న న నాటకాలను రచించి, నటనమూా 

జూలచేత చాటిని ఆడించి, చేశాన్ని ఉబ్జూతలూగించిన వ్యక్తి, 

దామరాజు ఫృండరీకావ్షుడు 

స్వరాజ్యసో పొన నిలయమనీ 'పేకు'పిట్టి డానితరపున ఆనాట కాలను 
(పచురిన్తూ (ప్రచారము గావించినాడు, అప్పుడు (పభుత్యము వీటినిఆడ 
ఛొదని అంతకూడ వేసినది, “న్య శాజ్యసఫోపానము”” (1920), గాంధి 
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మసహోదయము' “గాంధివిజయము” (ఇది అనవో యోద్యమము, 

కలక త్తాకాం(గెన్ కు సంబంధిం చినది), “పాంచాల పరాభవమూ(1921) 
లేక పంజాబు దురంతములు అనేనాటకములు కలియుగ (పహోది 

అనే హరికథ, “స్వ రాజ్య మహానభ*ి, “ఇంబూరిగొప్పి, (పన్నుల 

నిరాకరణము ', “శెమా ౯ పాపాచరి తి”, *నంసొాారిణో, “కలియుగ 
భారతము”, మొద లెన (గంథాలనురచించి ఎంతో ఉద్బోధము (పజ 

లలో కల్పించినాడు. ఈయన నాటకాలు నాటి రాజకీయ సరిసితులను 
(పతివింబీంప చేయడ మేగాక, తీ(వమైన ఉచేకమును కల్పించునవియై 

కవిగారి నిశితమెన రచనాపద్ధతినికూడ వెలిబుచ్చుతూ ఉన్నవంకె 

అతిశ యో క్రికాదు, ఈయన (నాసిన నాటకాలళోనుంచి కొన్ని పద్యా 

లను అనువదిసాను: స్త 

కత్తులం లేవు కూలమును గాండివమున్ మొదలే హుళక్కి, నో 
"త్తి (ప్రచండ న ర క చెరిమాద దం 

జెక్ప గ నేనలేదు, బలహీనము “కాయము, ఖోపతాపముల్ 

బోత్తుగ సున్న, అట్టి పరమూర్తి మనోబలకాలి గాంధిం జే 

యొత్తి నమస్కరించి స్మరించెద మెళ్ట స్వరాజ్య సిద్ధికీక్ 

మి తాత ముత్తాతలౌ తాతలకుగూడ నాగరికత చేర్చినాము మేము 

“44 14+ టేహీయటంచు భూ దేశంబు జేర రానిచ్చి వర్తకహక్కు లిచ్చినాము, 
బలపరాక౦ిమ పౌరుషంబులను మాకు దీసిపో లే ది కెన్నడు తీసిపోముం 

(శీ గాంధీనానుం మరువాం నుకువాం 

ష్ జైలుకి జెళువాం “వెరువాం 

కూడి భరతమాత గొలంతాం నొబలంతాం 

ఛూబేవి సణముల దలతాం దలతాం 

'జీళచరిక చెవుల వించాం నింజాం 

జీలే కథలు శెవుల నుంచాొం మందాం 

దేశభక్తులం మాకు సారాం సొరఠాం 

జేళ( ద్రోహులు మాకు దూరాం దూరాం 

మూ గాంధినే "మేము నమ్మేం నమ్మేం 

మరి యితేరులను మేను నమ్మాం నమ్మాం! 



896 నవాం ధ్ర సాహిత్య వీధులు 

ఛరతమాత నెపుడు మరువాం మరువాం 

(ప్రభువుల శిక్షకు వెకువాం వెరువాం 

అవని జనని సేవను మానాం మానాం 

మరియొక జోలంెపే మొనాం మొనాం। 

స్వరాజ్య (పొప్పిని కంచాం కందాం 

స్వాఠతంథత్యమాన మన ముండా ముంజాం!! 

ఈ కీర్తనను పాడని అం(ధుడాకౌలంలో లేడం శే ఇది ఎంతగా 

(పాచుర్యము పొందినదో (గహింపవచ్చు. 

(పజలలో జాతీయ భావమును పురికొల్సినకన్రలు ఇంకా లేక 
పోలేదు. వారలళో సోమరాజు రామానుజారావు. (శ్రీపాద కృప 

మూర్తి కానీ, మా శేపలి రామచం దక్కొస్త్రి, మాగంటి అన్న 

పూర్ణ అడివి చావీరాజు, శివశంకర కాస్తే, అబ్బూరి రామకృష్ణ 

రావు, “వేదుల సత్యనా రాయణ కార్తి, మొద లె తన వారున్నారు. 

శీవలము రచన వలననే కాక ఉపన్యాసములద్వా రా, ఉద్యమ 

రాల గోపాలకృష్ణయ్య, పట్టాభి సీతా రామయ్య, కొండ వెంకట 

ప్పయ్య, టంగుటూరి |పకాశం, (టపహ్మూజో శ్యుల సుబ్బహ్మణ్యం, 

ఉన్నవ లశ్ష్మీనారాయణ, బులుసు సాంబవనా ర్హి, వేదాంతం లశ్రీ 

కాంతం, చెకుకువాడ వెంకటనరసి హూం, గొలపూడి నీ తారామ 

శాస్త్రి దువ్వూరి సుబ్బమ్మ, వేదాంతం కమలమ్మ, నడింపల్లి నర 
సింహా రావుగారలూ ఇంకా పలువురు త్యాగమూర్తులు జాతీ యోద్యమ 
మును బహుముఖములుగా వ్యాప్తి నొందించిన వువానుహులు, వీరి 

వక్త ర్ట ఎ! మసాధారణమైనది. ఒకవిధముగా ఆం|ధులభో మహాోన ర్ 

లున్నా రేసీ, అం(ధఫావ.. వక తానికి వాలా ఉపకరి నుందని చాటిన 
వాశై నారు వీరంతా. వీరిలో కొందరినిగూర్చి పూర్వమే ఉ వేఖించి 
పూను! స్ట 
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ఆం ధరత్నం; 

ఇక్కడ ఆంధరత్నాన్ని గూర్చి ముచ్చటించ కొని తీరవలె, 
ఆం(ధ్రులలో ఈయన విశిష్టమైన వ్య క్షి; వక తానికి పెట్టింది పేరు; 
ఈ కాఎములో వకృత్శమునకు వచ్చిన (పశ స్తీ ఇంతంత గాదని 

మరువరాదు, య 

వకృత్వఏీ ఫెమా(తమి కాలాంశానికి మిక్కిలి ఉత్తేజ కర 
ముగానుండి అకర్షి స్తున్నది. సాధకుల సంఖ్య "పావై పోయినది. 

నంచరించే (పజాసంఖ్య కు మితి లేదు. సాధకులు వీరికి నంపూ త్త 

సౌకర్యాలు చెయ్యటానికి చాలా (శ్రమ పడుతున్నారు. వెనుకటి 
1907.3 నాటికంశు క సంఖ్య ల ఏ, 4 రెకై పోయినది, 1920 

సంవత్సరములో శాజకీయ (పచారము (పొముఖ్యానికి వచ్చినది, 

ఈపవారానసికీ యువకజనమంతా నడుములు బిగించి బె టికీ వచ్చి 

నారు, పెద్దనారంతా పీరికి కావలసిన విజ్ఞానసామగి సేకరించి పెట్టి 
ఖే ర్యాన్నిచ్చి పంపీనారు. ఈ సాధకులలో కొందరెన్నటికి మరవ 

డానికి ఏలు లేని వారున్నారు. ముఖ్యుడు ఆం(ధరత్న ౫. ఈయన 

(పజలలో *వ(జంో, “మణి” వంటివాడు నాయకులంతా యీయ 

నను భూస్తే వణిశేవారు. ఈయనతో సమానమైనవాడు భారత 
చేశములో లేడు, ఇతనిని ఆం[ధరత్న మనటంకంకు “భారతరత్న” 

- మనవలె. 

ఇతను ఇంగ్లాండుపోయి విద్య నభ్యసించినాడు. ఎందరు అభ్య 

సీంచలేదు! వారిచే పీర్గన్నీ మనకు జ్ఞాపకమున్నాయా? పోయివచ్చి 

గొప్పఉదో్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళ చేరే యెన్నో మన మరగుబు! కాని 

వాళ్ళవలె ఉద్యోగమూ దవ్యార్భ నమూ పరమావధిగా కలిగి, 
“(బరికాడు, చచ్చాడు” అనిపించుకోకుండా, తన పేరు శాశగతముగా 

వేసుకున్నాడు. ఇంగ్లాండు పోయివచ్చిన వున వారిలో ప్రతీవాళ్లీ పరీ 

ఖీ స్టే పఫ్సిరిభో జేశాభిమానాలు మృగ్యాలుగా ఉన్నవి! ఎక్కడో 



ప నవ్యాంధ్ర, సాహిత్య వీధులు 

సి. అర్. రెడ్డిగారివంటివారు నూరు కాకులలో ఒక్క. కోయిలలాగ 

కనపడతారు, ఈవిషయాన్నిగూర్చి వెనక కొంచెము మనవి చేసి 

నాను. ఇప్పుడు నిపులము చెయ్యనక్క-ర లేదు, ఈయన పేదవాడు. 

అయినా నడింపల్లి వెంకట లకీ నర సింహో రావుగారు మొదలై న 

స్నేహితుల నహవానంతోనూ, నహాయంతోనూ అక్క-డవిద్యార్టన క్రై 

కాలం గడిపీనాడు, ఈయన కళోపానళకుడు. స్వతః నాట్య సంగీత 

శా న్ర్రజ్ఞానము కలవాడు. ఈ కల్లో పొనకత్వ మనూయన జీవితములో 

(పతికారములోనూ వ్యక్త మౌాతూ ఉండేది, ఇంగ్లాండులో విద్యార్థి 

దశలో నే అక్కడి లలిత కళాభిజులతో ఈయనకు స్నేహా ముండేది, ' 
ఈయన అష్టపదులు పొడుతూ ఉంశే ని(చాహో రాలక్క_.ర లేదు. 

ఇంగ్లాండులో డాక్రరు ఆనంద కుమారసాగమీుగార నే గొప్ప 

'జీశభక్సు డుంజేవాడు. ఆయన గొప్ప లలితకళావిమర్శకుడు. ఆంధ 

రత్నం కళోపాసన ఆయన్నాకర్షించింది. ఆయన గీతగోవింద గానము 
విని ముగ్గుడెపోయినాడు, వీరిద్దరికీ మంచి సఖ్యము కలిగినది, ఇద్దరూ 
కలిసి అభినయ కౌ(స్త్రము పరిష్కరించి అచ్చు వేయించినారు. మంచి 
చితాలతోకూడా నిండిఉన్నది, చాలా ముఖ్యమైన (గంథమది. ఈ 
ప్రకారముగా విద్యార్థి దశలోనే తన (పతిభయూవినవ్య క్షి. ఈయన 

ఎడింబరో విశ్వవిదా లయములో ఎం, వ. ప్యాసై రాగానే సర్కారు 

వా రీయనను విద్యా శాఖలో గ జెశెడు ఉద్యోగానికి నియమించినారు. 

ఈయన యిమిడి ఒకరికింద ఉండగల వ్యకి కొడు. అక్కడ -చోటు 

ఆయనకు వేడై నది, అక్కడ రాజీనామా యిచ్చివచ్చినాడు, విజణ్యా 
శాఖ కైన నష్టము ేశానికి లాభకరమైనది. సహాయ నిరాకరణో 
ద్యమములో అమాంతము దూకినాడు. విద్యాలయ బహిప్కాార 

కార్య మాంధ బేశములో ఈయనపైన బడ్డది, అప్పుడీయనచూవీన 
నక్షృత్వ సామర్ధ్యము చెప్పటానికి పీలులేనిది. ఈయన గొప్ప 

అట్టా రాశులు రాత్రులు వినే అద్భక్ట్యం అనేకమార్లు నాకు కలిగింది, కు స్తీ 



(ఏతిభాశాలియేగాక సమస్త పురాశేతిహానవేత,.. అఖండరామ 
భక్తుడు. ఒకొొ-క్య-ప్పుడు స మాధిలోనికి వెళ్ళి రాముడితో సంభా 
వీంచి వచ్చేవాడు. ఈయన “రామదండు అనే పేరుతో ఒక 

వాలంటీరుదళాన్ని ఏర్పాటు చేసినాడు. శామదండం శు చేశములో 

(మోగిపోయినది, దానికి కావలసిన (పణాళికఅంతా యేర్పాటు చేసి 
నాడు. ఇంగ్లీషుభోనూ ెనుగులోనూ యీయ న మాట్లాడుతూ 

ఉంశే, వెనక గోపాలకృష్ణమురళికి గోవులూ, గోవ త్చాలూ, చేతనా 

చేతన (పపంచమంతా యెట్లా ముగ్గ మై పొయేడి వేలకు వేలకు 

శ్రోతృజనము. అది ఉపన్యాసము కాదు! హరికథ కాదు! వదో ఒక 

ఏధమైన శోవగానము! అది ఒక్క.మారువింకే గోపాలకృస్ణగీతలు 
“గంగాజల లవణిక్లివలె పావనాలూ, తౌపశౌంతికరొలూ, తుదకు 

ము కి మార్గదర్శ కాలూను! ఆధోరణి అని ర్యాచ్యము. ఆం|ధ జక 

ములో ఇట్టి వ్యక్తి నభూతో నభవిష్యతి యునకజనానికి నాయక 

త్యము వహించి పాఠశాలా బహిప్క్కాార కార్యము సంపూర్తిగా 

ఈయన(వ్రానేన గంథాలన్నీ టెడవాడల్రాో గుమ్మడిదల చెంకటనుబ్బారావుగాో 

రచ్చు చేసీ నారు. ఈయన గోపాలకృష్ణ య్య భక్కుడు* దేశసేవ జీవితపరమావధిగా "పెట్ట 

కున్న వాడు, వాలా 'ప్రజ్ఞగలవాడు, గోసి? ౬ అే ప త్రీక సెట్టి నోపాలకృన్ణమళేం 

(ప్రచారం చేస్తున్నాడు, బాలా కొనియాడదగిన పని చేసు స్తాన్నాడు: 

చూః “మా గోపాలకృష్ణుడు' పటల 

ఉ కాలవ కము గతిగడచి "తెనుంగు గొంతూళి త్తీ పాడేగీతం 
భావి భాగ్య మ్మెల్ల పండిన వెనుక గోపాలకృష్ణ య్యా నుధురం 

ఆనాటికవ్వరైన నడు గకపోరు మభురాలన్నీ నూయంబేసే 

గోపాలకృష్ణు డే గోష్టివాడంచు? మాయాదారీ (బతుకూరక్కనీ 

భాగ్యవశమ్ముక భావికాొలాన గంగాధథా శే కలా 

అమృతతు ల మ్ము లు నత భావభరిత నింగీనేలా కరినే ఆ అమృతం 

ములునెన నాగీతయుల వినినంత నీవిచ్చిన మా చైతన్యానికి 
గో పాలకృష్ణుని గొప్పు దీపిందుం నీశ్రీహూంగా మాకే పాంగహా! 

బసవరాజు అప్పారావు భారతి] అడవి ఛాపిరాజు [ఆంధ్ర రిపబ్లిక్ 
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| 40) నవ్యాం ధ్ర, సాహిత్య వీధుల. 

నిర్వ ర్తించినాడు. ఈనన యెంతే గొప్పవకో అంత గొప్పకవి. జైలు 

నించి బయటకు వచ్చినప్పడు శ్రీరంగంభో రంగనాధుడు మోాడి 

చెప్పిన క్లోకాలు చిరస్థాయిగా ఉండవలసినవి! ఇతని తెనుగు మ్య! 

రచన పోస్యరనపూరిత ముగా ఉంచేసి! మనిమీలో వాలావంతు సోన్య | 

రస మని వెప్పవలె! అంతమా(త్రముచేత కార్యదీక్ష లేదని చెప్పటా 

నికి వీలులేదు. చీరాల పేరాల మ్యునిసి పాలిటీ సత్వా(గహా సందర్భ 

ములో ఈయన పేరు భారత బేశమంతా [| మోగిపోయినది, బంగీ ) 

ముభో ఒక పుస్కకముకూడా వెలువడ్డది. మునిసిపాలిటీ వదిలి! , 

పట్టణ(ప్రజనందరిని పాకలలో ఉండేటట్టు చేసిన స్థలములో రావు 

నగర మ నేపేర పట్టణము నిర్మించి, అక్కడ రామాలయము కట్టి 

పుణ్య మ్మే తాన్ని చెయ్య వ లెనని న6ంకల్పించి కొంత నిర్మాణము చేసి 

నాడు. అక్కడ తుదిస్థావర మేర్పరుచుకొని, తాను స్థావరము సిర 

పరచుకున్న చో శే భౌతిక 'చేవాము వదిలినొడు. 

ఆంధరత్న చాటుథారలు మిక్కిలి హృదయంగ మలు! 

ఈయన ఆం[ధబేశములో నాయకులనే వారిని గూర్చి (వాసిన 

వాటుధారలు అన్నీ అన్ని వాక్చి_తాలు! సారస్వత (ప్రియులకు 

జిహ్వూ_గాలమాద ఉంటవి, ఈయన గొప్ప రాజకీయవే_త్తకూడాను, 
ఈయన యిచ్చిన స్వరాజ్య ఏర్భచన మెవ్వరూ యియ్య లేదు 
దాన్ని అనువదిసాను;--- . 

“Swaraj therefore means the preservation of 
Hindu Dharma, Muslim Dharma, Christian Dharma 
Parsi Dharina, Sikh Dharma, in short the Swadharma 
of all, 2 Co-ordinated federation of all, which are 
now threatened with distruction, by godless philoso« 
phy, industrial anarchy, and spiritual famine that 
beset the world at the present moment.” 
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ఇతడు గాడరు[ జాతులు 

"వేసుకొని పెద్ద అర్ధణా అంత 

కుంకుమ బొట్టు పెట్టి, అహ్హ 

వర్పస్సుకాండవమాడు కూ 

ఉండగా బుందకా కాండం 

వా రాయగ చేన్తూ ఉం కే, 

మహర్థివలె "లేదో రాసిగా 

కనపడేవాడు. బయట యే 
వేషం'వే_స్టే దానికి అచ్చు 

గుద్దినట్టుండేది ఠీవి ఒక 

నాడు అకాలీ సిక్కు లె 

నేరథ్యము ధిరించేటప్పటికి 

నాను, ఇతని “టావ్మాణో 

ద్యమం” వ్యాపించిన కై తే 
దుగ్జిరాల గోపాల కృష్ణయ్య హరిజననమన్య ఉండేది 

కాదు! ఒక్క_మారు కెంట_గెసు కార్యదర్శి అయినాడు. అటే షన 

శ తాభ్రానికిగాను కాం(గను అంధుల చేతులలోకి వచ్చిన ఆదను! 
నాయకమ్మన్యులు అంత కె శ్యాలతో, గోపాలకృష్ణయ్య అవ్ర్ర 

తాజేమో అని కడుపుబ్బరముతో, దాన్ని కాస్తా పోగొట్టుకొన్నారు. 
శకౌకీనాడ కాం_గెసు మన ఆం ధబేశములో జరిగిన తుదికాంాసు. 
ఇప్పుడాం[(భులంటె కాంటైసులో న్యూనత! ఆం|ధరత్నం కాలంలో 

పోగొట్టుకొన్న అవకాశము యిప్పటికి 8 యేండ్లనది., 
కాంగాను దృష్టిలో దక్షిణభారత దేశము లేనేలేదు, 1921 
నంవత్సరములో ఆం ధరత్నం అధిపత్యము [శీంద బెజవాడలో 
వనాడు అఖిలభారత కాం 7౫ను సంఘ నభ జరిగినదో! 

మరిచిగససూడా పోయినారు! వల్లభాయి పళులుగారు ఆం(ధులను 
చేసిన హేళనము ఆంధ్రుల చరితనిలోశెక్ని.నది! - ఆం(ధ ర్యాష్ట్ర 
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మంకు పశేలుగారు చేసిన హేళనను చూస్తే కాం(గౌసంళు 
అంధులు వైముఖ్యము చూపవలసినది! కాని ఏరంత సంకుచిత 
దృష్టి కల వాళ్ళు కారుకాబట్టి యింకా పెనుగులాడుతున్నారు! మన 

వాళ్ళ ఉదంతమిది. అటునంటి ఆం(ధ్రరత్నమంశేే కరస దీక్ష లేడనీ, 

అంతా నవ్వులా కేననీ, ఆఖరుకు పిచ్చి వాడసీ, మన (పముఖుల అభి 

(పాయము! ఆయనకున్న (పతిభభో పళ్ల కొక్క_రికికూ డా-యెవరో 
ఒక రిద్దరుతప్ప...శ తాంశము చేదు! ఆయనళతో అంతసృంబంధము 

కలవారికాయన హృదయ సూాగ్షవము, మానవత్వము, ఉదాత్త తా 
తెలుస్తుంది! కాంట్రాసు (ద్రవ్యగు లెక్క చెప్పలేదనే ఒక అపోవా 
ఆయనమిద ఉన్నది!" “తప్పులెన్నువారు తమతప్పు లెరుగరు.” 

అటువంటి “రత్నాన్ని” కోల్పోయిన ఆంధ బేళానికి యిప్పట్లో 
ము కీ ఉండదని నమ్మక మే! 

అక్కడక్కడా కొందరు త్యాగ జీవులు శనివారపు సుబ్బా 

రావు, ముదిగంటి జగ్గన్న శ్వాస్త్రిగారివంటివాళ్ళు దేశభ కిని పురికొల్చే 

(గంథాలను (పచురించడానికి వూనినారు, వరిలో శనివారపు సుబ్బా 

రావుగారు వయోజనవిద్యను తరిచి దాన్ని (పచారములోనికి తెచ్చి 
నాడు. దేశానికి సంబంధించిన అ నేక ఆర్థికవిద్యావిమయక "లెక్కలను 
యొత్తి చూవినాడు, చాలా ఉత్సాహమూ పట్టుదలా కల మనిషి, 
జీవించి ఉంచే యెంతో "బేశసేవ చేసిఉండేవాడు, 

జగ్గన్న క్యాస్ర్రిగారు తణుకులో పల్లెటూరు (గంథమౌాల సౌవిం 
చీనాడు. కాని ఆదరణ తక్కు_వై పోయినది, “1925 లగాయతు 1981 

*ఆయన నేవబేసి నాడు శ్రీనికకాలంలో ఆయనను గొరవించలేని అంధ 
జేళము శిలావిగ్రహము సాపించి గౌారవించినది, కోడితాడిప రు (గామము ధన్యము, ఆ 
(ప్రతిష్ట ఆయన (ప్రీయమ్మిక్రుడు నడింపల్లి చేతులమిదు గా జరగడము గొప్పవిషయచే. 
కపికో నివాససలిలం పిబసీక్య యళ ంగఅచే భవభూతి వాక్యాలం తలు ఫునకు వస్తున్న వి. 

ఈయనకు తుడిదినాలలో సేవచేసిన లక్ష్మీ నరనింహారావుగా రూ డాక్టరు చలపతి 
శాఫవ్రగారూ ధన్యులా 
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వరకు పల్లెటూరు (గంథమండలి పేరిట షుమారు 15 పుస్తకములను 

(వాసి ఆంధ భాపామతల్లీని సేవించితిని.”” వేలూరి శివరామ శాొ(న్త్హ్ 
గారు విశ్వదాత ( పేరణవల్ల గాంధీగారి “ఆత్మకథ” ను భాపాంతరీక 

రించినాడు, జగ్గన్న 'శా స్రిగా రున్ఫ్వుయము గా నేజవవార్డాలు నెహూ గారి 

“ఆత్మకథ నుఅనువదించి నాడు. ఇది మొదటి చానికం కే సాఫీగాఉంది, 

ఈ రెంకోగంథయి. శే లీనిగూర్చి డాక్టరు పట్టాభిగారిట్లాఅన్నారు. 
“ఆంగ్ల గంథ మ లను తెనిగించునప్పుడు, తెనుగు తర్జుమా వ లఅెనుండక 

మూలమే తెనుగా అనివీంచవలెసు.” జగ్గన్న కాశ్ర్రిగారు అనేక 

మార్లు శ్రికృన్ణజన్మస్థానా నికి పోయిన వాడు! 

ఈ విధముగా ఆంధ బేశములో అ నేళులు జాతీయోాడ్య 

మాన్ని పురస్కరించుకొని వాజ్బయాన్ని నృజించినాడు. య్యెగము 

చేసినారు. అందరిలోను అం(ధరత్నముో జ గగణ్య డైనాడు, 

ఆయన కచేకులు నిమ్య లై గాందీ స్వ రాజ్యోద్యమాన్ని సాగించి 

ధన్యులె నారు. నవ్యాం(థ సాహిత్యములో రాజకీయ పరముగా 

వెలువడిన వాజ్బయము (ప్రశ్యేకి స్థానాన్ని పొందుతున్నదని గమనించి 
నాము. దీనికి తోడ్పడిన త్యాగ జీవులకూ కవ్రులకూ కోశము ఎంతో 

బుణపడి యున్నదనే చెప్పవ! 

* మనగో పొలకృష్ణుడూ అనే పేర వీవిధాం్మధకవులు ఆంధరత్నాన్ని గనార్చి 

. (వాసీన పద్యాలు ఒక్ళగంధముగా వచ్చినగి, “నోపాలకృష్ణుకి బాటువులోను (శ్రీ చేపా 

సుబహ్మాణ్యము గారు భదపరచగా వాటినీ (పదురించినాను, 

'కొతిమేరు కవిగాళ్ళ గతుల రూమయములై నన్ను వీధిని "బెట్ట చెన్ను చుండేి 

శంకర మహానందిని సుంకరకొంణాయ యాయె జోద్యం బేలా" 'దామె ర్లరాముణ్ణి 

సీమలాగే మెచ్చారు యెంకిపాటలు నింగిళక్కునుండె! “ఆంధ్రష త్రీకతోడ 

నవృతాంజనం బిచ్చి తలనొప్పి బాపును భ న్యు డెవడు 'కొండంకటప్పయ్య కొండంత 

కోపాన చిజు బుజ్హైాడుచు చిందు లేసి “ఎంకిపిల్ల నెచ్చి సంక ళక్కించాన్చి మొద లైన 

“గాటు వద్య పదాలు మరువరానిే గదా! 

4 
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ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయము, స్థాపనముం 

లం 
లలి 

ఈ కాలములో | ఆంధులకు చాలా ఉ త్చాహూజనక మైన 

అంశము జరిగినది, వసహాడు ఆం[ధమవోనభ స్థాపించి ఆంధ 
విశ్వ విద్యాలయమూ ఆంధ రాష్ట్ర/మూ కోశామో, అప్పటినించీ 

వాలా దినాలు ఆందోళన చేసినాము తుదకు 1921 సంవత్సర జాతీ 
యోద్యమములో లీనమై పోయినదీ రాష్ట్రోద్యమము. ఈ కాలానికి 
దగ్గరగా “జస్టిసుపతుంో ఎన్ని కలలో గెలువొంది శానననభలో 

అధికసంఖ్యాక మైనది, అప్పట్లో యింగ్లాంఢు ఇండియ*కు [పసాదిం 
చీన రాజ్యాంగ సంన్క_రణల (ప్రకారము కొన్ని _ మంతిపదన్రలు 

మనవాళ్ళ కిచ్చినారు. ఈ జస్టీసు పక్షనాయకుల కీ మం|త్రిపదన్రులు 
లభించినవి, మొదట 19021 సంవత్సరములో శాసన నభలను 
బహీష్క._రించిన కాం|గసువారు తమ ఆధీ పాయాన్ని మార్చుకుని 
స్వరాజ్యపతమ నే పేరుతో ఎన్నికలలో నిలిచి మళ్ళీ శాననసభలలో 
(ప్రవేశించినారు. ప్రభుత్వానికి ఈ స్వ రాజ్యపక్ము |ప్రతికక్షి గా 
ఉం జేదిమ ద్రాసు శాసనసభలో అందు లోనున్న వాళే భోఒక నాయకుడుగా 
ఉండేవాడు రామలింగారెడ్డి గారు. 1925 |పాంతములో సర్, ఎ. వీ, 
పాతోగారు విద్యా శాఖమం(తీగా ఉంజేవాడు. ఆయనకూ ఇంకా 
(ప్రభుత్య వర్షములో అందరీకీకూడా రెడ్డిగారు పక్కలో బ ల్లైమైసోయి 
నాడు. ఈయన చర్చలో చూచే కౌశలము, (పతికములను వేష 

16,4.26 నాటినుంచి విశ్వవిద్యాలయ కార్య కొనుము (పరం మైనది 
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ప్రశ్నలూ, వాళ్ళను చాలా కప్పపెడుతూ ఉం'డేని, ఎట్లాకని పెట్టారో 
కని పెట్టినారు. ఈయన కుద్యోగ మొక టిఇ సే యీ (శేదు తప్పించుకో 
వచ్చునని! ఇది కని పెట్టడములో వాళ్ళ ప శేంగిత జ్ఞానాన్ని 'మెచ్చుకో 
వచ్చు. ఆలోచించి “ఆం ధవిశ్యవిడ్యాలయము” సొవీించ డానికి నిశ్చ 

యించినారు. అప్పట్లో పానుగల్లు 'రాఖాగారు ముఖ్య మంతిగా 

ఉండటము చేత దృష్ట కొంచము భం(థులమిోాదికి తిరిగినది. ఈ పాను 
గల్లు శాజాగాశే తిరుపతి, బేవస్టానోడోయము విద్యకు వినియోగించ 
డానికి మొదట అంచనా! జేసిన త్ల: ఆయన చనిపోకపో తే 

తిరుపతి దేవస్థాన ముం ధ్ర చేశమల్ళ అర్మధుల చేతిలో ఉండేది. 
సీ, రాజగోపాలాచారిగారి హయాములో అక్క_డ ప్రాచ్య విడ్యా 
లయ నిర్మాణము జరిగినది. పరిశోధన చేయిస్తున్నారు, (పాచ్యవి ద్యా 
వాఠశాల స్టాపించినారు. చానితో తెనుగు విదాంన్ పెట్టడానికి 

మనవారు అందోళన చేసి పెట్టించేటప్పటికి కృ త్యాద్యవస్థ అయినది! 
ఇప్పుడు ఆంధ బేశములో కొంతభాగము ఇతర రాష్ట్రాలు కలుప్పు 

కోసీ ఆం ధభాషకు విశ్వవిద్యాలయములో ,_పాముఖ్యవి:య్యక 
వోనీ, తుదకు అంధులకు గొప్పనష్టము రానీ, యావడజ్య్భారతోద్య 
మముగోపడి వీటిని తెక్క_చేసే సితిగోలేము! ఈ విశ్వవిద్యా 
లయముకూడా మనవాళ్ళు కోరితే వచ్చినది కాదు నర్కారువారు 
న్వ్యయముగా (_పసాదించినది. పానుగల్లు రాజాగారి డానము! కాని 

యిందుకు పురికొల్పినది, శెడ్డిగారి శారినించీ శాననసభ్గతో తస్పించు 

కోవలెన నే ఉదేశము. అప్పట్లో మన మహానాయకులకు విశ్వవిద్యా 
లయముమోద దృశే. లేదు. చిల్లరవారు పోట్లాడుకోవటము మొదలు 

పెట్టినారు, మా ఊరంటే మా ఊరని తగవ్రలు _పారంభించనవి, 

గుంటూరువారూ బెజవాడవారూ ఒకు జెజవాడకు ఓటిచ్చినారు, 

రాజమం్మడివారికి బెజవాడ ఎంతమా(త్రము గిట్టదు. మొత్తము 
మిద ఈ పోట్లాటకు ఫలముగా విశ్వవిదా లయము విశాఖపట్న ము 

వెళ్ళిపోయినది. ద త్తమండలాలు బయటికి వెళ్ళిపోయినవి! కాష్టు 
సమస్య చెనుకటికంటు కి ప్రతరమైనడి, రెడ్డిగా రు నైన్ 'దాన్నెలర్లై 
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నాడు, ఆ పదవీ పొయ్యే కాలములో శాం_గసులో చేరినాడు. మళ్ళీ 

విశ విడ్యాలయో పాధ్య కు పదవి ఖాలీ అయ్యేటప్పటికి మల్లీ 

కాం(గసును వదిలివేసినాడు, విక్యవిద్యాలయము రావడము, దానికీ 

విద్యాధికుడై న రెడ్డిగా రుపాధ్యతుడు కావడముచూాసి జూత్యభ్యున్న 

తికి చాలా యీ సంస తోడుపడుతుందని మాబోటివాళ్లము ఆశిం 

చినాము కొని యీ పదిహేడు నంవత్పరాలనుంచీ వాలా నిరుత్సా 

వాము కలిగినది. అదివరలో విశ్వ వి ద్యాలయముయొక్క-_ ఆశ(యా 

లనుకున్న వి ఒక్క_టయినా సఫలము కాలేదు, ఎన్ని సంవత్సరాల 

నుంచీ మన నాయకులంతా ఉన్నత విద్యను జీశ భాషలలో గరపనఅె 
నని ఆందోళన చేస్తున్నారు, ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయ మా 
విషయములో కృషిచేసినది. ఇంకొక విశేషము. ఈ విశ్వవిద్యాల 
యాన్ని స్థాపించేటప్పుడు విద్యాధికుడై న రెడ్డిగారి నలహో తీసుకున్నా 

* ఇడ్డిగారు 7.12.40 (ఆంధప తిక) తేదీన ముచ్చిన ఉఊపన్యాసయులే 

ఈ ,క్రిందివిధము-గా చెప్పీ చాడు, 

ఈ విశ్వవిద్యాలయము సైన్సు అస్పెడు సైన్సుకు (ప్రాముఖ్యము నొసంగు 
నడై యున్నది. వాబ్మయము సౌరస్వతమ్యు మున్నగునవి అంత (ప్రాముఖ్యముగా 
ఇంచబడుట బేదు, ” 

ఆం ధచేశమంతా యీాయనకూ, విశ్వవిద్యాల యానికీ కృతజ్ఞమ్ము ఇక ఆంధులం 
బాధపడవలనసిన అవసరములేదు. “మో సంస్కుతికోసము కాదీసంస్ల” అన్నప్పుడు 
ఇక దుఃఖి మెందుకుని 66 క్ర విశ్వవిద్యాలయము ఒక్కొ_.పార్టీ డి కాదనియు ఒక్క 
కులమువారిది కాదనియు, ఒక) జిల్లాడి కాదనియు (ప్రజ తలచుచున్నట్లు ఈ విరా 
భయములు 'స్పష్టము చేయుచున్న వి.” ఆంధ్ర ప్రజలది కాదన్నప్పుడు ఈ మాటల కర్భమా 
లేదు, ఈ పైమాటలు చేతలతో నిదర్శనముగా చూపనలె! ఈక్రింది వాక్యాలు చూడండి 
:» We must introduce our students to the great basic intellectual 
and social achievement of our race, and to forces shaping con- 
temporary Society " (Dr, Nelson, O. Meab, President to | 

City College, New York,) 

చరి 

ఖంజాంతరాలలో ఇట్లా ఉం మన సంస్కృతికి స్థానము 'లేనంటు న్నారో 
నున విళశ్వవిద్యాలంటాధి కారులు, ల్ల 

uy 



రట! అటువంటి నాడు ఉ సాధ్యము డ య్యేటప్పటికి మొ కందరికి తెను 

గ్గుకు అభ్యున్న తికలుగుతుంద నే ఆశ కలిగింది, ఈమారు త్వరలో వ వచ్చే 

సూచ నేలేదు. వెనుక ఒకమారు వి విశ్వవిద్యాలయపు కసీనకర వము 

మనవి చేసిశాను. మొదట ఉపాధ్యతులు ఇద్దరూ గొప్ప అంతర్జాతీయ 
విశ్యాధికులు! కెండవవారు 

రాభ'కృష్ల పండితులు. వీ 

రెక్కు_ వకాలము అం (డివిశ్య 

విద్యాలయానికి ఉపాధ్యత్షు 

లుగా ఉండలేక పోయినారు 

నదురదృష్ట మే అది* ఇటు టి | 

వంటివాళ్ళ హయాలలోనే పు 
అననరమైన మార్పులురాక | "క 
పోతే నిరు శక్పాహముకాక 

యిం కేమున్నది 2 తెనొగుకు 

mn Tr tip 
SE at rt క "ey + న్ న య్ క. 
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కే లో కకత! నో baba 

ఛే బ్ G 

TR 
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బాము చేసినమా (త ము సర్వెబల్లి రాభాక్ళష్ల పండితుడు 

ఏషాడా తెలుగుకు ఆం:ధవి విశ్వవి చాాలయ ము చెయ్య లేదు. తంజా 

నూరు అె(బరీనోఉన్న తెలుగు! గంథాల ప పట్టిక తయారు చెబ్యుడము 
ce 
చి 

మ ఈయన ఆగధరాష్ట్రాగ్నగూర్చి ముప్వడు చెప్పేమాటలు ఆబాలగోపాలము 

గక రళాలుగా ఉన్నాయి. ఈయన "కాకీ నాడలో నాట్యక 'భాపరిషత్తులోనూ 

. తకు ఫూర్వనూ తన షష్టిపూర్తి గహాోీత్సవసందర్భములోనూ చెప్పిన ల్ 

లా నిరుత్సాహము గో ఉన్నవి! మచ్చువకు కెండుచా క్యాలని సాను. « The ques» 

ion of formimg a separate province has gone to rocks.There will be 

0 use of salvaging it,” (21-1-41 Speech at Madras) ఈ" అర్జాన్నే 

బారముతో చెబితే కొంచెము నయమే! [పజామి( తి? యోాయనకు ఒక బహీరంగ 

(లేఖ (వాసినడి! 



“ఇ కల స్త్ న నస “ ర్మేట్రట్లే శవ్యాం ధృ సాహిత్య విదులు 

వీకుచేసిన ఒక గెప్పపని. ఒక ద తను నవబకు నం ణ్తిసా 
వుని (పకటిప్తే “ సాశాయణ రాకు”, దహ లు! బయటికి 

వచ్చినసి. ఇటీవల * ఆంధ సాహిత్య చరద తకు 2 కరం యిట్లాగే 
వారితో పీక మిచ్చి _వాయిం ంచవ లెననుకకన్నా గూ ఏళ్యఎ జ్యాలయము 

నాకు. ఇట్టాగున్న ది ఈచరి త! చపేసవికంతకూా ఓ దం ఉద్యోగాలూ 
స్ట్ 3 (పతిఫలముశా చూ డడమైతే యిక యుత శానికిచో శేలేదు. నిజమైన 

ఆం ఛాభ్యదయము ర శే నాళ్ళకు చాలాడితాహ  భంగమైనదనీ, 

ఆం[ధుల భావ్యభివృద్ధి వలయు ఓఏక్కవపనెనా జరగ చేదని చెప్పి 

యా పశ 0న సనావి వేసాను, 

మ కభాసరిస త్తు 

వెనక కొన్నిసంవత్సకా MT TT TR 
లుగా నొటకకళకు కొంచెం బో గ. ins 

దోవాదము కలిగినదని 

చప్పేనాను. మన (పముఖు 

లంకా నాటక కళోదరణము 

విషయమై అభి వ 
మార్చుకోటానికీ, అవనర 

మైన కొన్ని విషయాలు సిర్తా 

రణ చేసుకోటానికీ, సంఘ 

"మొకటి అవసరమని తలచి 

నారు. అటువంటి పరివత్తు 

నొక డానిని స్థౌవీ పించినారు. ' 
బ్రందుళో బళ్ళారి రాఘవా ' 

చార్యులుగారూూ, వనారన న రస సలాం చ 

ఓ 
#1941 సంవత్సరము నవర్సరు “నెలలో సర్ ఏిజయయగారి Soe: 80s 

జరిగిన ఆం ఢముహోనభ్ధలే సరిన్హైన ఆంధ వక్మిత |వాయటూనికి గట్టి ఉపసంఘము ఒకట 
్యసొపీంచబడినడని కేలుస్తుంది, 



తే తీయ భగ పరు 40౪ 

గోపిందఠావుగారూ చెసిన. జృహీ ఛాలా గోప్పుడి.ఐక ఆడర్నక 
ర నాట్య శాల సిర్మించన అనన, తటర్నక్ నటకులను తయ్యారు చెయ్య 

వలెనని, చక్క_ఏ నా'టణాలను (వాయించ న యువకులకు 

నాట్యముళో తిర్పితునియ్యప తెననీ మొదలైన ఉన్న తాదర్శాలు 

వీళ్ళకు మొదట ఉండేది! వీటిఅని ్వ టికంకు పూ ర్యము స్త్రీలు నాట్య 

రంగ ముక్క-_న తన నే (పళ్ళే నవత నాకర్షి ంచినది . వికరదా దాతవ3టి 

వాదుకుఃడా పవేశించన లెని స భు క పొందినాదు.ష్మతికలలో , 

వాదోపవాదాలు జరిగినవి. ఈ బిషమయవముగోే చాలాగొప్పవ్యక్పులు 

పొల్లూ న్నారు. నంసారులై న ఒ' “.సులలో ఇది మొదబవాలాకలనరము 

కలుగ చేసినది! కః పని చెయ్యడములో కొొద్దిమంది సంసార స్రీలు 

కొంచే ముత్చాసహామా వూపనాకు కాని "మొ తృముమోద ఇాలా 

మంది మ్యాతముచీనిన అఃసగకించ లేదు. తెనాలిలో (19:9) లో 
జరిగిన (సధవు పగికప్పుభకు ఆచంట సెంక(టాయ సాంఖ్య 

“యన శర్ణగారు ఆధ్యశుత నపీ*ంచినారు, విశ్వదాతగారు కూడా 

వచ్చి యీాపొా[తభారణా 3 స్న్్గహార్చ్చి గంభీరోపన్యానమిచ్చినారు, పింగళి 

లత్రీ ర శాంతంగారు 19375 జగినిన వారి కానిక్రీ అధ్య క్రోపన్యాసము 

ఇచ్చినారు. ఇది నాటకక మి+దమంచి న్యాసము. ఈపరిషత్తు 

చాలా ఉత్చాహముతో పనిపెసినది, (పతి తినంనత్సరము కాకపోయినా 

అప్పుడప్పుడుకలవడము కొంతచర్చ చేయడము కొన్నినాటకా 
. పెం 

లను (పదర్శించటము యెవళ్ళ పనిమిద వాళ్ళు సోవ 

డము కలుగుతున్నది! సినియ్యూఢీవచి, యీోఉద్నమానికి చెబ్బకొటినది. మ AN $ పేల 

4సినిమా పిటుర్ము లక్క శనాయి, నవ్వులలో సి నిమా ప్మర్చ (ఫాషన్? ఆ ణర 

పోయినది, కొన్నాళ్ళు కృృష్ణాప పత్రికలో “సినీఫూన్ ' అనే (ప్రచ్చన్న నానుముతో 

సీనిమా విమర్శ వస్తూ ఉండెది. ఇంటూయ వెంక పేళ్యరరావు అనే ఆతను “తెలుగు 
సినిమా వెలుగులు? అనే వు_స్టకమా (వాసీనాడు. 'సీనిమాకళి మిద పద్మ రాజు 

భారతిలో (1938 Feb) వ్యాసము (వాన్ నాడు 

కధాఖుకకళ? అచ్చే సహక ఒహయుండేడి, 
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వేవము వేయతేగిన స్త్రీలంతా సీని వూ లలో నటీశత్యములో 

ఉండటము చేత,  సమిస్థ్యలెన ప్రుకుషులుకూడా  సినిమారంగాశ్నే 
అ్మశయించవలసి వచ్చిన వి, 

ఇటీనల “నాట్యకళ, సినిమాకళో అని పెద్దలొక ఉపన్నాస 
మిచ్చినారు (ఆం(ధప తిక 231.11). అందులో కొన్ని అభి పాయాల 

నిక్క_డ యిసానుః గిడు "స సీ తా.తిగనారన్నా రు: “నాటకంలో నంగ 

తులూ, ననలలో ఉన్న నర్శస లూ, కెంటివీ చూసవచ్చునట చలన 

చితంలో! | పేకుకుడి ఈాహాకు విడిచి సెక్సు కొన్ని విషయాలనుకూ డా 

చూూపనచ్చునట*ఇది క భాస ఖఫావము కాదు; అన్ని లలికకళిలభోనూ 

ఊవాఅసండి, వ్యంగ్యమనండి, ద్యననండి, రనమనండి (ప్రధానం! అది 
లేకపోనడ మే సినిమాలో నొప్బగోపము! సీ తాపతిగారుకూడా “కొన్ని 
శబ్దము లో ,కొన్ని విషయాలిం కా చరాపకూడనివని ఒప్పుకుంటున్నా కు* 
అంతేగాక సినిమాలో _పేమసడేడీ! అదిగూడా ఒక గొప్పళోపము! 
(వేతకుడున్నప్పుడు నటులులేరు! నటులు నటించేటప్పుడు (| పేకకులు 
లేరు, భూూపవచ్చునం బే! ఫోటో(గఫీళో తీయడానికి స లీలేని వివ 
యాలుంటా మయా! అట్లా అన్ని విషయాలూ చూపటమువేత సినిమాకళ 
కళ కాక సంసారమై పోతున్న ఏిః”నటకుడి భావపకటసము జా.సండే 
వరకు డై రెక్టరు చెప్పి చెబించగలడట! 4 ఈ మాటల్లో డైరెక్ష రే 
నరగసామాజక స్థానముభో ఉన్నాడని ఒప్పుకుంటున్నారు,.న్వగతంల్లో 
నాటకంలో మల్లే నటుకు గొంతుచించుకొని అరవక్క వదట! ఇటు 

డైరెక్టరు గోపాలరావు గారు ఈ(కందై మాటలతో వీతాపతి గారి వాదాన్ని 
వుండిం చినారు, “సినిమాలో చడెళెక్టరు కొన్నసంగతులు చెప్పకుం ణా పేకకల ఊహకు 
వడిలి పెడతాడు. నవలగా స్యటముగా (వ్రాసిచూపిస్తాడు, కావున నవలకన్న సీనిమా 
ఉత్తమ (శేణీకి చెందినది” అంతేకంకు చాలా ముఖ్యమైన విషయాలకు (ేక్షకుడి 
ఊహకు వదిలే నాటకము ఇంతీకంటు ఉత్త మగోణికి చెందినదని యావాచమే భృవపప 
స్తుంది! దీన్నే నాటకములాే నూచ్యార్థ సూచనమన్నారు, “It 15 generally for. 
gotten that on the screen as on the stage, what is left out is as im- 
portant, and often evan more important than what is let in” 

( Indian Express 6-8-41) 



వంటి స్వగతాలు సినిమాకళలో ఉండవా? ఉం కేపేతుకులకు వినపడ 

నక్క_నేదా ? * ఇంతవరకు తమ శీలాన్ని కాపాడుకోగల” పవి[త్రులు 
ఈపరి[శమలోచేరి లే యిందుభోకూడ కాపాడుకోగలరు, ఈ వాక్యము 

చాలా భావగుంభితముగాఉన్న ది. నేనుకూడా డాన్ని అట్లాగే వదులు 

తున్నాను. డై రెక్టరు గోపాల రావుగారి ఈక్రింది ప్రసంగ మువి చితముగా 
ఉన్నది. “మాననవుడిదృప్టి దేవుడిమోాదనించీ తగ్గి, తనమిదకే మరలు 

తున్నడట! చేవుడిమోదసనించీ దృష్టిమరలించి ఎలా చాగుపడాల నే 
నమన్య ఉదయించిందట! అది పరిష్మరించుటకు కళ తోడ్చడాలట!* 
'బేన్చడిని మానవజీవితముళోనించీ వెళ్ళ గొడుతున్నాడీయన!అంత సుల 
ఖభముగా గోపాలరావుగారి ఆజ్ఞానువర్హియె వెళ్లి పోడు చేవ్రుడు! 

గోపాల రాను గారికంకు చాలాకాలము కిందటినించీమాన వ జీవితములో 

తివ్య'వేసుకుని కూచున్నాడు చేవ్రడు! యుడ్డాలు, విప్ప నాలు మొద 

లైనవి దేన్రణ్ణి తాత్కాలికముగా మరవి చినా, మానవజాతి మళ్లీ 
దె దైవసన్నిధినో కీనమాలు చదువుకుంటూం కే, సినిమాక భా గోపాల 

శావ్రుగారూనా ఆయన్ను మోనవజీవితములోనించీ వెళ్ళగొట్టడము! 

సినిమాకు కావలసిన 'ెక్నికు వేరు? అది ఒకప్పుడు నాటకము 

కంకు వాలా భిన్నము. ఒక్క ఉదాహరణ మిస్తాను. నాటముకలో 

నభ్యులనుభూన్తూ మౌాట్లాడవ లె, (ప్రతిభ ఉపయోగించి నాట్యము 

చెయ్యవలె! ఒకొ-.క్క-ప్పుడు నటుడు సభను చూచి ఉత్సాహము 

పొందడమో భియకంసీతుడు కావడమో తట స్రుంది* కానీ 

సినిమాలో నటుడి (పతిభ అక్క శ్రైదు, జై రక్ష రుంటొడు, వారు చెప్పి 

నట్టు చెయ్యవ లె! ఎదురు గా ఎవరూ ఉండరు కూడాను. ఎడట 

మనివీ. లేకుండా, నాతొవరణము లేకుడా నటించడము. వినీ, చూసీ, 

శాగాఉండ వేదనికాని, బాగా డఉందనికానీ, చెసే ప్పేవాళ్ళు ఫిలిత 

తయారుచేస్తున్న వా ల్ఫేగాని సభాసదులు కారు, సభానదులంటూ 

ఉండి, వాళ్ళ అఆమోాదమో, చైముఖ్య మెగా ఇరావి స్తు శు పాత 

9 
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ఛారికి నేర్చుకునే విమయాలుంటవి!* ఇక్కడ డైరక్షరు నర్వజ్ఞాడు! 

ఎప్పుడూ వె. వి. రాను గూడవల్సివంటీ జె రకరు దొరుకుతారా? 
ర గ = CoN 

శాబటి మన తెనుగు ఫిలు లిట్లాడఉన్నై! సినిమా కళలోఉన్న 
A) oa ర. 

అసలు లోపచయే యిది! రనము కొంతవగకు చంపివేసినది + (పజలను 

ఎందుకూపనికీ రాని దద్రనులీల, మనంయెట్లా చేసినా పర్యా లేదు, (పజ 

మెచ్చు తారు, హాళ్లు నిండుతారనీ, కొన్ని సన్నివేశాలూ, కొంత 

*డాక్షవ సీతాపరిగారు సినిమాకళలా నాఎకం కంకి కొన్ని విశేష 
లునైష్నై అన్నా,యీ విషయంలో మాత్రం యేకీభవించి నారు, (ఆం| భష, తిక 3.1 -£1) 

4(పథమదర్శనమే గాని ప్రునర్దర్శనము రసోత్స త్తి చెన్యూదు అంటే కక్ష ణేక్షో 

రవన్నవతా మువైతి” అనేశుణము లేదు, రమణీయత లేనిది రస మెక్కొ_డిదిి [-గామఫోను 
- వంటిదే నన్నమాట, జీవమూ, (పాణమూ లేని కళకు స్టాయిత్వం యిచ్చిం దీపర్మిశమ, 
ఓక మ్య్యూజీయంలొ చచ్చిన జంతువుల శవాలవంటిదని ఒక విమర్శకుడన్నాడు అంత 

(కూరముగా చెప్పడము నావల్ల కాదు. (ప్రతిభా తత్పరణామమైన క్షణక్షణ నవ్యతా లే 

దని మా,తేం గట్టియాట, (గానుఫోనుమూల పడ్డట్లు సీనిమాకళకాణా యెప్పుడన్నా 

మూలపడవచ్చు.. రాభువాచార్లుగా రేమన్నాతో చూడండి ;_ 

కగాంధిగారు చెప్పినట్లు బేవుడం, సత్యం, సౌందర్యం, కలిసివుంటాయిః_ కాని * ఆజ్ 
కల్? దినాలలో చేవునిబదులు దురాశయు, సౌందర్యము బదులు రూపాయి లొ 

పెసలు, సత్యే -ఖదులు ఆడ్యర్ జు మెంటు, స్థావరమేర్పక్చు కున్నవి, ఎంత ఎక్కవ 

(నకటనచే స్తే అంత "పెద్ద ప్రాసలు, లేచా ఫ్లా నెట్టు అవుతారు. సీనీమాలలో (శదర్శిం 

పబడునడి బూటకపు సౌందర్యం, భారత సంఘ ముయుక్కా.. మర్యాదయు గొప్పతనము 

యూ సీనిమాలనలన్క నాళనం చే యబడుచున్న ది. మన స్రీ జనంయొక్క.. సభ్యత నశింప 

బడి వికృతాకారముతో (ప్రదర్శింపబడుచున్న ది కనుక మా లెవ్వకూ సీనిమాలకు పోరా 
దనియే నా సలహా (ఆంధ్ర షృత్రీక 241.41) ఎంతగట్టిగాచెప్పారు ! 

పదా వతీజేవి'గారివి యీ మాటళం 8 “అంధులలోే ఆనుకరణం యెక్క_వి 

“సోోజావే రాజకుమారి అని యెగల్ పొడినమట్లు తెచ్చి “బాలు యిాసరసాభం బాలం 
అని మన సినిమాల్లో యెక్కి. స్తే అజేమిసరసంరా అని దిగులేస్తుంది.? 

( ఆంధ స(త్రిక 24.141 ) 

hen అంధ షతీకలో జమ్ములమడకమాథవ రామ శర్మ గారి వ్యాసోన్ని కూడా 
చధచమని కోరిక) గ్ = . 



నంగీతమూ కొన్ని (స్త్రీ (స్త్ర పురుషనవమా వేశాలూ,కొంత భావ పకటనము 
కొంత శరీర న్పర్శా, కొంత చుంబనాదికమూ, కొంత విలతుణ 

నేపథ్యయు _క్షనాట్యమూ, దూపి తేచాలనుకోడం!* (పతిఫిలిం 

తోనూ అవసరమున్నా లేకపోయినా పడ వేయడం ! ఇట్లా సినీమాకళ 

వచ్చి నాటశానికీ, రంగానికీ, చెబ్బళొట్టింది ! ఈవీడ ఎప్పుడు వదలు 
తుందో తెలియదు. ఇందులో కళ “ముంది ? సూ చ్యార్థ 

సూచన రు దృ శ్వర దర్శవమంటూ లేదు ! (పతిదీ దర్శసీయమే' | 

కర్శుంజూలక చావ్రువ స్టే, వాకిట్లో కూ వో బెట్టి సీళ్లు పొయ్యడం 

దగ్గరనుంచీ, కాటిలో దహానంచేసి, rE 

యేడ్పులు "పెడబొబ్బలూ సహో చూపవలసిన చే! ఎంత జుగప్ప! 

నేను కొంచెము అతిశయోక్సిగా చెప్పానేమో! మళ్ళీ నాటక 
కళకు ఎప్పటికి గౌరవ మొస్తుందో తలియదు.* మన్త్ర ల లు వాటక 

దీని స్ ‘Mob’ (మాబ్ )'పేస్టు ఆన్నాడు కొడవటిగంటి. 
,,మొబ్ పేస్టు ! అనికావాలెనీ? 

క 1 నటుడూ ఆమాశే అన్నాడు, 
కని ఆమాెకే అన్నాడు. 

మ్యూజిక్ డర్వెకు 

"పెట్టుబడిదారు శశిశికితి శి 

ఆర్టిస్టు, 9౭02 

(ఆంధ పత్రిక 20.క.40) 
«« InEngland and America the stage today hasassumed greater 

importance than before the coming of the films, In India it has been 
sald that the ifilms had killed the stage. But sucha view did not 
appear to be correct. He thought that the filns over-took the 
stage here, before the stage grew to maturity.” 

(Noel Coward) 

నాట కాలమోద (ప్రజలకు ఆఫ్రుచికలుగుతున్నట్లు ఆగుపిస్తుంది సేనిమాలువిసుగెతిసు నై న్న 
ఆందుకు తార్మా.ణయుగా పాదుకాపట్టాఖిషేక ము అశేఫ్ లలో వాటికన్ సిసితో 
కలగాపులగంగా కొనిపీన్లుంగి 
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రంగాని శెక్కడమనే నమన్య యిప్పుడు ఎక్కువగా చర్చిచటము లేదు 

ఈనిషయములో తెలునుకోగోేరిన వాళ్లు రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్శగారి 

4 నాటకోపన్యాసాలు * చదవమని మనవి, ఇక యీ సినిమాసారన్వ 

'ాన్నిగూర్చి యెంతతక్కున చెబికే అంతమంచిది. అది సారస్వతం 

కాదు, గాలి! దీన్నే ఫోంపచేసి కుప్పలు చేసినారు మా లన్నీ కొంతం 

అన్న గారూ, మొదలైనవాళ్ళు! నవ్యుల్లో (తిపు రారిభొట్ల వంటివాళ్ల 

కూడా యీగాలి తగిలింది! అనుసరిన్తూ న్న సంగీతంతీసివే స్తే, భావము 

కల నంగీతముగాని, పద్యముగాని, పాటగాని,నాకు కనపడ నేదనటములో 

నామనస్సులో ఉన్న దాన్ని మనవిచేస్తున్నాను! గవై గపాటవచ్చి "తెనుగు 

సినిమారంగాన్ని ముట్ట దేసింది! “ఆ పా డేది తెనుగో,ఉర్లూవో, హిండీవో, 

క పాడ్యూసర్సు దీనిని ((పజల సినిమా సక్షతను) అవ కాశముగాతీసుకొని చ త్త 

ఫీలుములు వారి తలమీద రుద్డరాదు. 

(జాన్ అలెగ్టాండర్ , ఆంభష్మతిక 81.1.41) 

*కటాక్రీయర్మతమల మూలమున మానవ కంఠస్వరమును విపరీతముగా అతిశ 
యింప జేసీ “పెద్దగా విన్పింపజేయటవల్ల సహజ కంఠస్వరములోని మార్గవమున్నూ 

హెొశ్చుతస్తల వొదుగులున్నూ అంలేర్థానమె నా, నాట్యాఖినయములలో అర్థసంభరిత మె 

ఆనయవ విన్యాఫములు 'సందర్భకుద్ధి గా చూపబడును కాని టాకీలలో కొన్ని విన్యా 
సములను మ్మాత్రము చూపగల్లుచున్నారు. ఏదోఒక్క_ విన్యాసమునే ఒక్కొక్క 
సందర్భములో పీధానముశా "పెద్ద బొమ్మ శా జేసి చూపుమున్నారు ..... + ఇటునంటి 

యంత్ర చమత్కార (ప్రభావములవల్ల మానవులకుండెడి సవాజ రస (గ్రహణళ క్లికాడ 
నశించి, సహజభావప్రకటనా సామర్థ్యమాకూడ జనులకు నళింపగలదు 99 

డాక్టరు కజిన్సు గారు =ఆం| భష తిక, 25.10.40 

ఈ ఫీలర్భుల. మూలంగా సంస్కారం జరగగలదనీ నేననుకోను"? 

చై. వి నిత్యానంద, ఆంధప త్రిక, 27.12.40 

కొమ్మారి పధ్మావరీ బేవిశాయ పట్ట రళో ఉపనా న (ఫిటీన్తూ నాటకాన్ని నీతి 
క్లోగ్యేచిత్లందని ఉగ్వడెన్లూ వెస్పిన రీతి చూడండి! 

ఖ్ 
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తెలియటానికి వీల్లేకండాఉన్నది! సంగీత స్యరాలళో మాటలు మునిగి 
పోతున్న! మిగిలింది నిర్భావహోనం! పక్క.లుకొదులు తె! కంఠములో 

నించీ లయతోకూడా శబ్దమువస్త్సుంది ! కానిఅదినవ్వుగా ముఖములో 

కనపడదు ! ఇది భావ (సకటనకు మచ్చు! ఈదినాలలో నాట్వకళా 

పరిషత్తు జరపడానికి పయత్నించటమంత మెరిలే దు! సినిమా కళాపరి 
హత్తు వచ్చింది! శాళ్లే నాట్యకళాపోమకులు! నాట్యరంగము మూలబడ్డది. 

ఓ ఇలాగ ( వెన చెప్పినట్టు, నాట కాలద్వా రాకూడా పబోధం చేయవచ్చును, 

ఇలా (పజారంజేసే వాట కాలు పస్తుతేం లేవనే ఆనాలి. తగిన సదహోయంలేక యింత 

వరకూ (ప్రచారం చేసేవి ఏవీ మనదేశంలో రాలేదనే వెప్పాలిసివస్తుంది.*” పద్యాల 

ద్యారా పాటలద్వార్వా నీతిని బోధించటముకంకు నాటకాలద్యారా సినిమాలద్వారా 
మయొక్కు_వ గా బోధించవచ్చునని యీ మెఆళయము,ఆఅట్లా బోధించే నాటకాలు లేవన్న 
జస్టుడుు, సావ్మి తీ, హరిశ్చండ, జేతీసంహారం, పాదుక, మొదలైన నాటకాలు జ్ఞై స్తీకి 

రాకేదు కాబోలు జేవిగారికి! హరిశ్చంద్ర నాటక మువల్ల (ప్రపంచములో సకం యంత్ర 

బోధ అయిందో సావ్మితివల్ల యెంత పాత్మివత్యముబోధఅయిందో చేవిగారికి “తెలియని 

విషయం కాదు | ఇెప్పేమాటలకూ, వినే శావ్యాసిక్సీ, చూచే నాటశకానిక్సీ నడిచే నడ 

వడిక్కీ సంబంధం ఉండటం చాలా ఆరుదు! అట్లూ సంబంధంఉంకే ఆది “Art for 

art's sake” కాదు, 

£66 రభ గాయకులు హీందూస్థానీ సంగీ తాన్ని అనుస9ంచి కర్నాటక సంగీతాన్ని 

యోసడనస్తున్నా రు, ౫ ఈ : చ శ్రా ఆంధప(తిక వలే «41 

కమృచాసులో తెలుగు, తమిళ, చిత్రాలు చాలా (ప్రాథమిక స్థితిలో. నున్నందున 

(పజల కింకా సన్నిహీతేంగా ఉన్నవని చెప్పచ్చు వాటిలో చావ్మాణద్వేషంకూ డా 

మిక్కుటంగా కనిపిస్తుంది ఆయి జే వాటిలో బొంబాయి కలకత్తా ఫిల్ముల్లోవుండే 

శిల్ప సౌందర్యం లోపిస్తుంది, + ++ (దవ్యాపేక్ష ఉఊండసేఉంది... * , 

(జాన్ అలెగ్జాండరు. ఆం[భప| ఉక Sl il) 

సినిమా అడ్వర్ కైజుమెంటు ఎటువంటి నిరర్ధక, అసభ్య, జ్వేషపూరిత్క సంప 

దాయ నిరసనవూకిత్క చివరకు.__మాటలతో నిండ్యుతై1 నుచ్చుకి 

“ముడుపులు, నిజవుదోపిళ్ళు, పదహారు బాసాువులెత్తి నిలబెట్టినా రే వారి 
విలాసాలకు ఏర్పాటుచేసుకున్న వి! డబ్బు లేకపో తే వారికి నమకరకుండలాలం, సింహ 

కలాటాలు, ఛతేచామ రాలు, బసహుసరాకోలు, కవళింపు సేవలు ఎలావస్తాయి ని 

(జం ధప్మత్రీక Bladen th 
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సీసిమా (ద్రవ్య ములభింప జేస్తున్న ది!ఇక వీళ్లకునాట్యరంగ ముమోద (కద్ధ 

ఉండమం కే యలాఉంటుంది? ఆంధ ప(తికలో “రాజు కూడా ఐా 

పోయినాడు,“ ఆదర్శ నాట్యమందిర నిర్మాణము, ఆధునిక నాటకరచనా 

(యత్నం, ఉత్తమ నాట్యశిక్ష ణాలయము, ఈ మొదలైన పరివ 

తాశయాలు ఈడేర లేదు.కొంత కాలమునడచి పరిపత్పతిక కూడా మధ్య 

నే నిల్చిపోయింది.” “త్రీణిస్తూఉన్న నాటకరంగాన్ని (కయటాప్టనాట 
కాలవల్ల) టాకీలువచ్చి ఒక్క-తన్ను తన్నాయి, అంతటితో ఆంధ 

నాటకరంగానికి వెన్న ముక విరిగినట్టు అయింది. 'టాకీలు మనచేళా 
నికి కొ త్తగావచ్చిన విజ్ఞాన సాధనా లవటం చేత 'ముదటిరోజులలో (పజల 

మీడ నుచ్చుమందు చల్లగలిగాయి. ఇప్పుడిప్పుడే (పజలామైకం నించీ 
'తేరుకుంటున్నా రు. ఈయన యిలో అన్నాడు కాని నాకింశానవాకంలేదు, 

శాని మ[దాసుళో కొత పల్లి లక్ష్మయ్య (1899) గారి సం పాదక త్వం 

(కీంద మల్టీ'నాట్యకళిప (తిక పచురణ కొన్నాళ్ళు నాగడమునంతోవం,. 

ఇట్లా (వాయకపో తేన్యూ (ప్రజలను మోసంచేనే చి లనూ సంభాషణలనూ 

కల్పించకపో లేన్తూ నీనిమా డైరక్షర్లక భవనాలూ, మోటార్యూ యితర (ప్రాపంచికా 

నందాలూ యెట్లావస్తాయి శ సినిమాలు రాజకీయ, సాంఘీక, -నైతిక సమస్యలను తీరు 

స్తాయని (ప్రకటనలు | ఒక్కటిమ్మాతం నిశ్చయం, కొందరి ఆక్థికసమస్యలను శ్యూతం 

తీర్చినై ! తీరున్తున్నె! (ప్రచారం, అడ్వర్కైజు మెంటు, నాగరకి తాపారక్థాల్లోకొన్ని, 

1941 October “Torch” పత్రికలో సినిమాకళయొక్క (ప్రస్తుత అపాయ 

స్టీతినిగూర్చి సంపాదకుడు ఇట్లా(వానీనాడు, 

“Anew terrorist type of vile opportunists have come into 
existence in our land, and their power to delude and exploit the 
masses is growing day by day, They are the educated malcontents 
They take particular pride in parading their morbld modernism 

and pose themselves as the leaders and Tiberators, philosophers, 
and guides of 4 new India, They are a greater danger to our cu}. 

‘ture arid country than the dldfashlonéd And butedisappéaring 
priests and plutocrats," 
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బెజవాడ రామచం(చారెడ్డ్గా రి 

వంటివారు తలుమకుం కు తప్ప 

ఈ ఉద్యమము” ఆవిచ్చిన్నముగా 

జరగదు. నంపాదకులు, (వాయ 

సగాండ్లు దారుకుళారు. కాని 

శతండులాలు” సమకూ క్వే లన్నీ 

పుతులవసరము! వ, ఆర్. రెడ్డి 

(ప్రభృతులు నంబేళాల నంవా 

రనడము యేమో (ప్రయోజన కారి 
కాదు. 9్రటువంటి నారి, ఆకీర్యా 

చాలు పోందిన వాలానంనలు 

జు అంతరించి నె. తుదకు షతిక 

బెజవాడ రామచం(ద్రా రెడ్డి ఊరికే పంపవలసిన చే గాని 

కొననుకూడా కొనరు వీళ్ళు పునరుద్దరించడము చాలా నంతోవము. 
ఇక అంతరించకుండా ఉండటము సాహిత్వసేవకుల ఆశయము! టాకీ 

యుగమువో యీ నాటక కళోద్యనుము యేటి కెదురీత!సిసిమాకళ నూ 

నాటకకళనూ, సమ్మేళనముచేసి ఒక నూతనకళను నృష్టీంచట మవసర 

మనినీలం రాజు శేవయ్య గారు చెప్పినొడు అన్ని మా న్లాలలో నూతనత్వం 

ఇ 28.11.40 శేది కృష్ణాపత్రిక, 20.11.40 'కేది ఆంధప తిక, 27_12.49 
'కేది ఆ్యధ్రష్మతిక, చూడండి, ఈ సందర్భంలా పరిషత్తు కర్హవ్యాన్ని గారి 
241.41 తేది ఆంధ్రప్మత్రికలో ఓగిరాల వెంకట సుబ్బారావు మల్లాది ఇెంక'టీళ్వర్ల 
“గార్ల వ్యాసాలు చూడండి, 
సె య 

సూదరాబాదులో ఇటీవల థాస్కరభొట్ల కృష్ణారావు మెంద లైన యుద 

కలం కొందరు ఆం ధనాట్య కళ్లాపరివ త్తని స్థాపించినారు, 

కూర్మా జేణుగోపాల స్వామిగారిటీవల ఆంధనాటకరంగమువై ఊప 
న్యాసాలిన్తూ నాటకాలు "వేయిస్తూ, గుంటూరులో నాట్య సమితిని నడుళ్బత్యూ ఈ 
కళ్ళకు అంజలిఘటిస్తున్నారు, | 
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శావాలనే యువకులు వేయ 

వలసిన పని అది! నాటకకళ 

యొక్క సంపూర్ణ నాశనము 

కావచ్చు దీనివల్ల! ఈ పరి 

పత్తూ, పతిళా, మళ్ఫీ వాద 

> 1 

మట వయ. అలం అల. వంటాయన టనే 

(పతివాడాలలో॥ వచ్చింది, 

ig న్న న్నా 

చై 

ఇ న్ 

- శ ge స్ట ఖై 

నా. న్ > ఇ వ 

క్ల న PI » + Wi 

శ జ ~ హ్ 4 స ల జ 

క్ న జ చ్ వై ష్ జ్య ఖు 

గ 
బౌ 

ఖ్ 

ఆతులు ఎత ముంత... అంతం. కశత ల. ఆల ఎరుక్తపోతనుతునిదినునన...- లం 

కాకినాడలో కట్టమంచి 

వారి, పిఠాపురం ఉయ్యూరు న oa 
యువరాజుగారా యాజబివమూ ॥ ae 

న్య ము | క్రింద ఆ:(ధనాట్య క్రభా | 

పరిసతు జరిగింది. ఉయ్యూరు కుమార రాజూ 
అనాలే 

ఉయ్యూరు కుమార రాజూగారూ యరోజు మాధవా 

చార్యులుగారూ అనేక నాట్యకళో పానకుల అండతోను, ఆదరము 

తోను, ఈ నాట్యకళాపరిషత్తును మళ్ళీ పునరుజ్జీవింప జేయడానికని 
సర్యవిధాల (ప్రయత్నిస్తున్నారు. ముడావహము. అక్కడక్కడ 

“దేశములో ఉన్న నాటక సమాజాల నన్ని టిసీ నాట్యక శాపరివత్తులో 
చేర్చడానికీ, -నాట్వకళోద్ధరణము సమ్మగముగ కొనసాగించడానికీ 
(పయత్నాలు జరగటము, నటులకు, రచయితలకు (పోతావా 

మోయడను అభినందింపతగిన అంశము! 

కనుక ఆంధులకున్న వీశ్వవిద్యాలయనుూ, నాటక కళా 

పరినత్తూ ఎలా వర్పడి జాతి జీవితాన్ని మలచు చున్నాయో పరిశీ 
లించినాము. వీటిని పురస్కరించుకొని వచ్చిన :వాజ్మయాన్నీ, 

వాదోపవాడాల్నీ కూడ' (గహిచడం కొంతవరకు జరిగినది! 
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తె 

నవ్య సాహిత్యము; ప్మతికలు 

నికో = ((ప్రథమ స్థితి 

ఈ వీధిలో సొధకులు వాలా సిదిపొందినారు ఈ కథానికో 

ములోసాధకులు అఆధికసంఖ్యాకులు వ్యావహోరికా న్నే ఉపయో 

నారని అనటము భావ్య మే, చ్యుతసంస్కారముకాని (గాంధికము 
న వాళ్గుకరా డా ఉన్నారు, బ్రటువంటివారితో ఈదవిషయముబఖో 

సవారి శిష్య లుకూా డా ఉండడము ఆశ్చర్యకరము. “వనక చింతా 

5దిక్షి తులుగారిని గూర్చీ, ఆయన రచించిన ఖండ కావ్యాలను 

ఏ వాటిలో సాధ్యమైనంతవరకు ఆయన లక్షణమైన భాషనే 

టాన్ని గూర్చీ, మనవిచేసినాను. మచ్చుకు ఆయన కొన్ని కథలలో 

మోగించిన ఛావనుార్సి చెబుతాను, ఈ సాహితి *” మొదటి 

కలో ఈయన “స్వేచ్చ అని ఒక కథ (వాసినాడు, చానిళో 

'వణలో వాడిన భాషను వదలి, కథావస్తువును కని చెచప్పేటప్పు 

మరాగించిస భాషను ఉ'ల్లేఖసాను, 

* కథకు కావ్య భావవల్ల జీవకళ చెదరి పోతుంది. వాడుకభావ వాడితే 
నీ YELL గ అప్పారావు పంతులు గారువాడుక ఫామషలో షపెప్పిన కిద 

* ఆనే కథవల్ల తెలుగులో మెలంగు బయలఅు జేరింది” == శివశంకరశా ఫ్ర, 

సభాపతిగారు క915లా* చే “ఆఖ్యా ముకి అనే పేరుతో సచ్మిత్ర మాసపత్రిక 
ఎచడానికి యత్నించినట్టూ అది సాగక పోయినట్టూ చెప్పి నాడు క ఖాస్వరూపా 

ందులో నిర్వచించి శాడు 

1 శీసా ది రముణకవ్రలు కూడా సౌహీితిలో తాము (వాసీన % ఇల్లాలంమా 

)ందా? ఆశేకథలో' వ్యావహోరికాన్ని (వాసీచాడు, 
6 a 
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కజాగరూకతతో [కిందకు దిగిన దొంగరాముడు జవానుల (ప్రతిబంధక మైన 
ాలిదుమారము చావంతయ  లశ్ష్యము జేయక్క దుబ్బుచాటున లేడివతె. పరుగెత్తు 

కొని పోజొచ్చెను, ఇ జవాను. (క్రింద కురుకునప్పటి కాతడప్పుడే సుమారొక ఫర్లాంగు 

తూరము పోరెమెను, ఆతని జూడగనుగ్గొనునప్పటిీకి పవానుల “కైదునిముసములు పమెశు 

అప్ప కై టిన  నయ్యది జవానుల చాకదక్యమువలన గాదు, జై లంనోడ కర మైలు హారము 

లోనున్న నట్ట నాతడు నిల్చి వెనుకకు దిరిగి తన్నెపరైన (ఆ)నుసరించి వచ్చు 

తన్నా శేమూన | (ఆ)ని చూచుటబే జవాను లరడేగిన మాగ్గమును “గోనుగొన గలిగిరి.* 
శతదతుతుు౨త్తినాయాలం 

చూచినారా యీ వచనము! ఇందులో చక్కని నలకణ 

శావ ఉపయోాగించినాడు కః “ కిందకు” “అయ్యది” ఆనే 

పదముల నుపయోాగించట మాశ్చర్య మే! “కిందికి” అసవలసినది 

“అది” అననలసినది, ఇది నవ్వుల మార్గము: పెసచూ పై స్తే నిత్య 

నంధులు పాటించినట్టూ, దుతనంధులు చేనినట్లూ, నరళా చేశాలు 

చేసినట్టూ కనబడుతోంది, అరసున్నలు మా(తము టథైపయోగించ 
లేదు, రెండు సలాలలో (జాకెట్టు ఉంచినచోట విసంధిఉంది. * 
చూచినారా అప్పటికిం కొ కథలలోకూ డా వెనుకటి పద్ధతి నే నవ్వులు 

ఫొందరు అప్పుడప్పుడూ ఉపయోగిస్తున్నారు! పూర్తి రగా (గాంఫికా 

న్ని ఉపయోగించిన వాళ్ళుకూడా ఉన్నారు, (తివు శారిభొట్ల వీరశాఘవ 

స్వమిగారూ, ప ఆప. మంచి భాషను [వాసీనారు, 
విశ్వనాథకూడా నలవ.ణభావ నే చాలావరకు |నాసిసాడు, ఒక్క-టి 

మతము స్పష్టము! సౌలభ్యము కొరకు (పయత్నించినారు అవసర 
మైన నలాలలో వె వై శద్యము కోసము వినంధి చెయ్యటానికి వెనుదీయ 

చేదు. ఈ పద్దతిని ఫొంద శే లప లంబిరచి నారు గాని బహుళముగా 

వెనుకటి 6స్వీయచర్శితి? “శాలిపొట” అనే కథలలో భాష యింతకంి 
ఎబన్కవ 'వ్య్యావహోరికమ 

శవాష్ట్రవహారికమ సంవ్రూర్లయశా యిట్టిదనీ యిప్పటికి స్టిరపడ'లేదు. ముని 

మాణీక్యం వారికీ ఒకవిధ మైన గృసావ్యావహోరిక్మ పట్టుబడ్డది.. కథలలో ఇజడదటి 

సంక్ అంపన వ్యావసార కాన్న వాడినట్టు కనపడుతుంది 
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వ్యావవోరికా న్నే పూర్తిగా [వాసినారు, అటువంటివాళ్ళ నంఖ్య 

ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి పేర్లు చెప్పట మనవసరము, 

ఈ కథకులుకొందరు ఇంగ్లీషులో ఉన్న వాటిని అనుకరణాలు 
చెయ్యటము మొదలు పెట్టినారు. ఈక థాని కామార్లము మనకు కొ త్తది 

కాబట్టి ఇంగ్లీషులో వాటి ననుకరించటము సమంజసమే! కోందరు ఆ 

వాతావరణము తీసుకుని కథలను కల్పించినారు! కొందరు కథలే 

గ్రహించినారు! మరి కొందరు * ఎవ్వరు చూడవస్తారు” అని 
వాటినే ఉన్న వాటి నున్నట్టు స్వభావసిద్ధమైన మున భాషలో రచించి, 

న్వ్యతం(తాలా అన్నట్టు చేసినారు! 

“చలంగారి శైలీ భాషాకూడా మిక్కిలీ స్వాభావిక 
నిదము, సహజము; వ్యావహారికము (వాసే వాళ్ళలో ఈయన 

(పవీణులలో ఒకడు!* ఈయనకథలను చదువుతూ ఉంజే స్వతం 
(ఆఊాలుగా కనిపి నవి, కాని చాలా ఇతర భాషలోనించీ (గహించి 

నవే! మొపొంసాం (Mopassant) మోటర్లింక్, ఆనటోల్ 

(ఖాను, పాచ్, జి, వెల్పు మొదలైన కొందరి కథలు యింగ్లీ వు 

లోవి తష్టునా చేసి ఉన్నవి! ఫాంసు యూరపుఖండాని శేట్లాజ్ఞానా 

* పకృతీ కత్యవివేచనమ్యూ స్వాభావో న్మీలనమూ చి త్తవృటి పకిశోధననళా 

ఈయనవలె తెనుగు కథానికా రశయితలలో చేయగలవాడు లేడు, 

ఈ “వీరి కథలు కొన్ని పూర్తిగా ముపాంసాయొక్క. కవుల అనుపొాహోలే, 

పూర్తిగా అనువాదాలు కాకపోయినా ఆక్కు_డక గాడ వీరు కవులకు వచ్చేచమళ్క్మా. 

రమైన భావాలూ సాంఫులూ వీరికి 'మెొపాసాయొక్కం కథలం చదటంవల్ల "నే పట్టుబిజ్ఞా 

యని మొొపాసాయిక్క కథఆ గురించి ఏమ్మాతం "తెలినినవాళ్ళ కై నొ బోధ పడుతున్నది, 

అప్పడప్పుడు వీరు తమ కథలు కొన్ని అనువాదాలు మతమే అన్నవిషయం తెలియ 

బరచకుండా ఊరవండరేు, ,., .... 

వ్జీశభామలలోనో ఊన్న కథలు తెచ్చి మనదేశంలోనూ మన 'భాహలోనూ 

ఇరికించడానికి (ప్రయళ్నించినట్టుగా కనిసిన్లుఆజి” 
(కారతి శాళ్టర (కాపణం) 
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న్నిచ్చినదో, అట్లాగే గ్రా రుషుల స్వచ్చంద (పవ నాన్ని (పసొ 

దిచిసది.! ఈ రెండూకూడా. కమ (క్రీముముగా వ్యావీన్తూ మన 

వగ్గరకూ౮-డా వచ్చినవి. దాన్ని ఒక గొప్ప మతమువలె మనవాండ్డు 

క్ఞాంంశమంది (గహించినారు! దీనికీ కొందరు దాసులైపోయి, ఆ విధ 

మైన వాజ్యయాన్ని మన సారస్యతములోనికీ తెచ్చి దాన్ని ఫల 

వుతము ఉయ్యడానికీ వూనినారు, అట్లా వాళ్ళ కథలను భాలా 

తాళి ఏ mae కొంతకలివో, కొంత తీసి వేసో చాలా కథల నీ 

న గాను రచించినాడు. త ర్వాత త ర్వాత స్వతం_తాలుకూ డా 

సి *-డు. ఓక్కా-భారతి.__అదీ తరాగతదినాలలో.. తప్ప ఈయన 

కథయ పచురించని "తెలుగుప(తిక లేదు, కొన్ని కథలు పాపం” అనే 

చీరిట పకటించినాడుకూడాను, ఈయనోశశి రేఖ” చి తాంగి” మొద 

,లెన రాట శాలుకూ డా (వాసినాడు. వాటిళోకూ డా ఆయనమూామయూ లు 

మార్గాన్నే వెళ్ళినాడు, ఉదాత్త తంటూలేదు. అన్నీలమూ, పూర 

నం(ప్రదాయ నిరసనమూ, యీోాకెండు యెక్క_డచూచినా కొనబడుతూ 

_ ఉంటు న న్ చిన్ననాటికలుకొన్నికలివీ నమ్మా ళార్సు 

~~ 3 గుచి మని (పకటించినారు, సారసన౧తముభో అన్నిర కాలు 

ఉండవలసిన చే! సారన్యతే ము జాతి యావజ్లీవి తానికీ (పతివింబము |! 

కాబట్టి యిటువంటి జీవి తానికికూ డా (పతివింబముగా ఉండవలసిన బే, 

అందక చే తా రాక కొంక సజయ రాధికాస్యాంతనాడి గంథాలు పాఠ 

కుల నాకర్షి స్తునె న్న్న! బ్రటువంటి వాటీని, అధమశకాన్యాలన్నా, మొత్త ర 

మోద శావ్యాళశే | ! ఆపధముగా ఇటువంటి ప ను 

జానిళోకి కష్టపడి తెచ్చిన వారిలో * చలం *ీ గారొకడు! ఆయన్ను 

మనము ఒకవిధమైన సారస్య తానికి |[బహ్మగా అంగీకరించవలసిన చే 

అ చేళులుయువకులూ, యువతులూ కాలసితంతువులు. . .ఛాలా శిష్ట 

కుటుంబాల్లో వాళ్లూ--యాయన కథలను, “వినో దినిలో”లీనో నరో 

ప తికలోనో రహస్యముగా నై మ చుసా ఉంటారు |! 

4 మోపొంసాల కథలలో చాలా చను త్మో_రర మొదశై నవి ఉన్నా 

కాంచన గొప్పో క! లం” లేని కథ ఉండద 
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భూచినారా యిటువంటి సాధకుడిని సంఘములో ఒక భాగ మ్చుపెన 

యింతే పలుకుబడి ఉన్న సాధకుడిని మనము ఎంతనమూ తము నిరా 

దరణ చెయ్యకూడ దు. 

మానవుడిలో పశుత్వము, మనుమ్యత్వము, 'బేవత్వము, అ'ే 
మూడంళములు ఉన్నై! పీటిలో మొదటివి రెండూ నవాజూలు![మూ 
డవదిమా(తముగూఢముగా ఉన్నది, దాన్ని అభివృద్ది చేసుకో డానికిణాలా 
(పయత్నచు కావలె! మానవతగము చాహిరము ! పశుత్వముకూడా 
గాఢమే గాని డాన్ని ఊరికే తాకికేచాలు అది (పజ రిల్లుతుంది, 
జ్ఞూ నము లేని పళువ్రలకూ, మానవుడిక్కీ సమానమిఅంశ! ఈఅం కాన్ని 
ఉపయోగించటములో జా(గత కు దారిభూపేది మూనవత్యము, 
అటువంటి మానవత్వము జ్ఞానముతో పశు త్వాన్ని దాని సరిహద్దులలో 
ఉంచకపో తే, అది వ్వక్షిశిచేసే అపకారము యింతని చెప్పటానికి వీలు 
లేదు, ఆ అంశను యెక్టు వగావిడిస్తే అధఃపతితుడై పోతాడుమానవుడు, 
వె స్థితికి వెళ్ళడము మంచిదో సీచత్యములోకి పోవడము మంచిదో 
ఆలోచించండి: ఈ అంశము బొత్తుగా విడవడానికి వీలు'లీదు. ధర 
సంతానానికి మూలసూ[తమిబే! కాని ఇది ధర్మబద్ధముగా ఉండడము 
సాం(ప్రదాయసిద్దము ! పొరపడడముకూడా మూనవుడికి నహజ'మే ! 
అక్కడ నేఉన్న డి సంఘాన్ని అభివృద్ధికి తేవలసిన కవికృత్యమూ వ్యకి 
(పయత్నమూను, పొరపాటును _పోత్సహించకపోవటం కవిపని! దాన్ని 
సా ధ్యమైనంతవరకు తప్పించుకోనడము వ్యక్తి పని! సంభుమకూడా 
ఒకప్పుడు పొరపడవచ్చు ! దాన్నికూడా దిద్దటానికీ (పయల్ని ంచడము 
ోకవిబవహ్మా” పని! ఎన్ని చెప్పినా మంచిచెడ్డలు వక కాలావచే 
దకముగా యెప్పుడూ ఉంమై! అట్లా ఈ పగుత్యముకూడానవి 
మనస్సు సరిపెట్టుకుంకు వెళ్ళిపోతుంది! కాని, అట్లాకాకుండా, సంఘ 
ములోఉన్న యీాకుళ్ళు సహజమని, ఉన్న ఛిన్నరూపాల నన్నీ టినీ 
పచారంచేసి, ఉత్సాహకల్పనమునూలంగా యువతీ యువకుల చిత్త 

వృత్తులను మా(త్రము కలచడము కవిఅయి జ్ఞాననంతు డై నవాడు 
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చెయ్యనలసీన పనికాదు, 4$ఈ ధరోస్తపన్యానము అంతా అ(పస్తుతము, 

క్వి మనము చెప్పినట్టు వింటాడా! అందుగో తాను ఇటువంటి సారస 

తానికి కర్తె, సంఘాన్ని ఉద్ధరిస్తున్నాన నే :అహం” (ప్రత యముతో 
వాస్తూం కే అతక్లి ఆపడం యెవరికి సాధ్యం! శ్రిమ్యగణంకరా డా దేశంలో 

పోగైన తర్వాత మరీకష్టము! కాని యిట్టిఅవస్సలో మునిగిపోయి కొట్టు 

కుంటున్న వాళ్లకు _వెరాగ్యముచాలా త్వర శా పట్టుబడుతుంది. “లీలా 
శుకుడిని” మూడండి, అట్లాగే ఈవిధమైన వాతలు అనేకము వ్రాసిన 

“చలంగారు రమణ మవార్షి గారి శిష్యుల చిత్త శాంతి పొందటానికి 

యత్ని స్తున్నారు బహుశః లీలాసకుడివ లె ఈయన ము కిపొందుతాడని 
నానమ్ముక ము! * 

కతెలుగుదేశములో గు పెొకటచలంగారు (ప్రసిద్ధులు, వీరి కథలు నాటకములు 

ఆంధ్ర దేశములో పాఠకులు, కొత్త సీద్దాంతాలవారు పాతని ్రాంచాలవారు ఆతురతతో 
చదువుతారు, సెంకటచలంగారికి పాతల సంభావణవాయుటయందు నుంచి నేర్చు 

కలదు... 2... ఈకథలు వయసువన్తూఉాన్న క్రీ పురుషులు చదువతగినవికావు, వీటిని 
వదువుటవల్ల, స్వచ్ళమై సరళ మై పవిత్ర మైన (పేమాంకురములు పుట్టి విజృంభించి సరుగ 
వలసీన మనసులలో, తుచ్చమై హేయమై నీవాతినీచ మైన విషవృ క్షాంకురము లంద 

యించి (ప్రపలును,__... " అసభ్య వర్గనకో యింతేకంటే పరమావధి ఉండదు 

వాళ్ళవా లే అనగా ఆయనతో సమానమైన నవ్వులే ఆయనకథలను 
శ్ wea 1 a గురించి ఇట్లా వ్రాయడముకం కె ఆశ్చర్య మేమైనా ఉందా! { 

ఖీ* ఆయన సేద్ధాంతాలు నామనన్సుకు వేరు గా ఉంటు” అన్నాడు విశ శాథ 
ఆం తే-గాక శ్రీ యెొక్క_డలేని గోరవమిచ్చామని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు నవ్వులు" 
ఆటువంటి డానికి ఈయన్య[వ్రాతలు విపరీశాలు గా ఉంమై! ఈయన (వాతలుచూస్తే 
(ప్రపంచంలో శీలమంటూ ఉందా అనేశాక్త శీలం అవసరమా ఆనికూణా ఆనుమానం 
కలుగుతుంది 1 

ఫలం శారి కలం” అని కొన్నీకథలు (ప్రురించినారు బందరునించీ, 
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మొదటి మొదటి కథకులలో పరీక్రించినశై తే తర్య్వాతడిత్తమ 

కకక చెందబోతారనే సూచనలను చూవినవాళ్తున్నారు. వాళ్లలో 

మున మాణిక మా, చింతా, మొక్క పాటి, విశ్వనాథ గ ర్లు మ ఖ్యులు$ 

మునిమాణిక్యం వారి కాంతం 1921-?2సంనత్సర వ. నాటిశే పుట్టి "పెరిగి 

'పెనిమిటితో సంసారను వేస్తూ, ఆయనచేత "*ట్రిని మాన్పించి నగలు 
చేయించుకున్న ది. ఇంకా తర్వాత యొన్నెన్ని పనులుచేసినదో: యెంత 

పతి చీమగలదో, పాఠకు లెరుగుదుకు. శాతం (పతిబించాలు యిం 
టింటా ఉన్నవీ! యిటువంటి కోటుంబకథలు బాలా అరుదుగాటిన్న వి. 

తాగుడు, వ్యభిచారం, వీదల కష్ట నిషురాలు, యి ంకౌ లుతెర విష 

యాలు కథావ స్తువులుగా వ్రాసిన వాళ్ళు చాలామందిశన్నా రు గాని, (పతి 

సంసారంలో ఉన్న చిల్లర కలలూ", వాటివల్ల కలి ఆ-త్రారీక మన 

స్టా పాలూ మళ్ళీ అతుఫోో చాలూ, మొ త్తంమిోద సంసార శకటం 

సాగుతూఉండి సుఖమిస్తూ నేడండటమూ, ఒకరి చిత్తనృతి నొకరు 

కని పెట్టి నడున్తూఉండట నమూ, మెద లెన వాటిసిగూర్సి రచించినవారు 

వాలా తక్కు వ ఈవిషయ ములో మునిమాణి క్యాన్ని చెప్పి మరొః రిని 

చెప్పవ లె. కాంతంకథలు “క్లాసికల్” అయిపోయినై!! ఎటువంటి 

*80._7..40 ఆంధప తికలో ఇట్లాఊంది. 

కకశాని-కా రచనలలో చింతావారి మునినూణిక్యంవ్యావి సుతం; క్రర చనలు 

"కావనియు* రామానుజరావు నాయడుగారు 

i చింతా మునిమాణిక న్ర్రంవారి రచనలు స్యతేంతే మైనవని తాయ రుజువుచేయ 

గలవునిస్నీ” 'సభాపతిగారు 

4కాంతం కథలు”, (కనీక్యూ మాకాంతేం% “కాంతం కనీయతు్య 

'ఉమునిమాణిక్యం కధలు” "మొదలైనవి ఈయన కథాసంపుటాలు ఇతర నాటకాలు 
(వ్రాసీనాడు గాని ఈయన (ప్రత్యేకస్థానం క ఛానికలోనే! యవదంపతుల దగ్గిరనించీ 
''పారంభించి, వృద్దదంపతులదాక్కా దంపతుల (పేమయొక్క (క్రమపశిణానుం చ్శతిం 

చాలనే అశించినాడు గాని భార్యమృతి నిదుత్నాహం కల్దించినట్టు "తెలుచ్ముంది. కాన 

తిరుమాళిగవచ్చి ఆతని ఉత్సాహాన్ని శేకెత్తించినట్లు “తెలుస్తుంది. “దొరభాబిచే కథా 
'ఫంపుటి 'ఒకటి వచ్చింది. *మేరీకహోనీ ఆని ఒకటి వచ్చింది , 
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జశిన్నరనం! మె _గనిహృదయంగనముమైనది. పానుగంటివాగి చానివ లె 

నవ్వించే పద్దతికీ దీనికీ చాలా 'భేదమున్నది. ఇంద్రగంటివారిలత్ష 

ణము, యీయన కథలకు వర్తింపచే స్టే అచ్చముగా అందులో చెప్పి 

న్క్త్తే ఉంటవి, అందుక నే అంత హృదయంగమా లై నవి! కొందరు 

“క ర్హగారి స్యానుభవాలా యివి” అని (భమపడేటంత నిజముగా 

కనిపిస్త! పాఠకుడి అనుభవానికి సరిపోయివప్పుడూ, కవిపృాదయము 

(ప వేశేంచేసి రసమా స్వాదించినప్పుడూ, వచ్చే ఆనందమే నిజమైన 
కావ్యానందము!1 

ఈ మార్తము లో, బోకనృ త్తంలో జరిగే సామాన్య 

వివయాలను యభథానంభవముగా చితించడములళో మొనగాడు 

ముక్క. పాటి నరసింహ శాస్త్రిగారు, 1892* ఈయన కూడా హాస్యానికి 

పెట్టింది పేరు, ఆ వోస్యంగోనూ అతిసూక్ళుమైనది సుమా! ఈ 

కాలములోనే బారిష్టరు పార్వతీ శానికి పునాదులు పడుతున్నై! 
ధ్రథమసాహితీ దినాలలో యీయన వ్రాసిన “పిలక” అనే కథ 
చదివితే నవ్వు వద్దనుకున్నావస్తుంది. ఈయన పకృ లే వాస్య ప్రకృతి. 
సామాన్యంగా మాట్లాడుతూ ఉంకేనే చాలా సంతోషముగా 
ఉంజుం డదాయనతో! 

4ఈ ఇండోది మళ్ళీ శంకు మెట్లకింద ఉంద9 ముందు తెల. సుకుంటామ్ము 
* మేమిద్దరం ఒకమారు యేలూరులో జరగిన ఒక కాంగ్రాసు కమిటీమోటింగుకో 

వళ్ళాము మధ్య ఇంటర్వల్'లో కాఫీ హోటలుకెళ్ళి కాఫీతాగి బయటకిొచ్చేటప్ప 
టికి ఇద్దరు జట్కా_వాళ్ళకు పోటీతగిలి, అందులో ఒకతడు గోశనివారప్పేట ఎవళ్లై శా 
రండి! ఊరికే తీనుకపోతా?” నంటుశ్నాడు, రెండోవాడు “నేను అరటిపండ్లు 
ఇసానుకాడాను” అంటున్నా డుఆప్పూ డు మిత్రుడు నరసింహాళా స్త్రీ “సీతారామయ్య 

గారూ! శనివారప్పేట వెళదాంరండి ఊరికే తీనుకోపోతాడట!"? అన్నాడు 

“ిమనకక్క.. జేం పనుందిశీ ఆనవసరంగా ఎందుకు?! ! అన్నాను. ఆప్ప్పుడు ““మకిటువంటి 

"బేరం మళ్ళీ వన్మందా? రండి పోదాం నామాటవిని, అని బలవంతం చేయడం సాగిం 

చినాడు, పొట్టశాక్క_లయ్యే టట్లు సవ్వొచ్చింది! | 

[ఈయన కవిము “క్రి! ఆనే వారష్మత్రికను 19898 అగో "ముదల పెట్టి కొశ్నాళ్ళు 

పూహీవ్రీ సేవ చేసినాడు, 1 



రియలిజం ఐడియలిజంి లనుబట్టి పరీక్రి స్తే నుననవ్యక వులలో 

ముప్పాతిక మూడు వంతులు మొదటి మెట్టులో వాళ్ళు; కొద్దిమంది 

రెండో మెట్టుడాకా వచ్చాశేకాని డాన్ని డాటినవాళ్ళు చాలా 

అరుదు. వాస్తవ జగత్తులోనించీ కాల్పనిక జగత్తుడ్వా రా అపరో 

తానుభూతిని పొంది పాఠకుని రసానుభవములో ముంచడము ఉత్తమ 
కవి క కృత ము! వాస్మవానుభవ చితమువల్ల కూడా ఒకవిధమైన 

ఆనందము కలుగుతుంది. కాని అది |క్రిందిమెట్టు, కథకులలో ముని 

మాణిక్యం మొక్క పాట్యాదులు కలిగించిన ఆనందము ఇట్టిది! 

సంపూర్ణ రసానుభవము మన (పత్యతోన్ని దాటిపోయి, కాల్పనిక 

జగత్తునుకూడా చాటిపోవలె! మనము వెనుక గమనించిన నవ్యత 
అంతా పాళ్చాత్వ వాసనాఫలముగాబట్టి దానిలో సాధకులంతా 

పా శ్చాత్యులు పోగలిగిన రెండో మెట్టు దగ్గిరికి మా(తమే పోగలిగి 

" నారు. వెనుక మనవిచేసిన బనవ రాజు, “సండూరు , దేవులపల్లి, వేదుల, 

దువ్యూరీ'త్యాదు లంకా యిటువంటి చిత పరిణతి పొంది, “రస భావ 
సాల్ చే బుదియం డంకురించి వ ల్ గత సంస్కార విశేషముోను 

పొందిన సాధకులు. వీరు శండోమెట్టును చేరినారు, ఇది వాళ్ళ చిత్త 

పరివర్శనముచేత వాళ్లు కల్పించిన 'జగళ్తు, మనను తీసి సికొని'వెళ్ళి 
చాళ్ళ కాల్పనికజగత్తులో నంశరింపచేసినారీ మహామహులు, ఇంత 

మాతము చి త్తసంస్కారము మనలో కలగచేసినందుకు వారికీ 

మనవందనాలు! ఖండకావ్య క_ర్తలో, ఇప్పటికి నేను ఉలేఖంచిన 
వాళ్ళలో తృతీయ సోపానానికి మార్గము చూపడముబో ఏకా 

చారి మాపినవాడు రాయ (పోలు! “గట్టిపోలికలు కనిపీ స్తవి నాయ 

నిలో! నఖ్యము నునన వ్యుల కందరికీ ఉ పాజీయమే అయినా, వాలా 

| మంది యీనఖ్యాన్ని (_పయసి ద్వారా ప (పేయసి 

కంటు భిన్నముగా డీన్ని గమనించేవాళ్ళు గారు,* కాబటి ట్టి వాళ్ళకు 

*కమడు “జేల్పన పొతమాటది | 

(ప్రాణమి[తుడనీకే, 9” (గురజాడ) 
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4% నవ్యాంధ్ర సాహిత్య పీభులు 

శేవల నఖ్యము పరమావధికాదు. (పేయసీ (పణయమే (పాప్యము! 

శాని రాయ పోలు అట్లాగాక సంయోగ వియోాగాత్శక (పణయము 

కంకి సఖ్యాన్ని (పణయానికి పరమావధిగా చేసినాడు. చూడండీ 

విమర్శక వాక్యం! 

ఉసంసారమున నీసఖ్య చాత్సల్యాది సంబంధములున్నును రసొనుభవము మూత్రము 

దుర్లభము. ఈససంబంధములకు కెండు విశేషములంకలవు (1) తరళత (2) ఆనందము, 

తరళతయన-గా సర్వత సంచారము చేయునది అందరిలోను (పవేశించునద్తి ఆనందము 

సంవరించుచోట సుఖము ఉత్ఫుల్లమగును, సర్వసంచార శీలము, సర్వానందదానము, 

రసముయొక్క ముఖ్యథర్మములు) ఈధర్మములించుక సంసారమునంటదు గలవ్రు,*4,**, 

కొని వానీకీ వికాసము లేదు. ఆ సంబంధములు దేహా (పాణ మపఃపర్యంత 

మనను వూర్చిగ వ్యాపింప లేకున్న వి ఇక నతి కమింపజూలవని వరుగ చెప్పనేల? 

'జేవ్మప్రాణమననుల నాక్రమించ్కి పాని నతిక్రమింప నంతవరక వానివి రసములని 

యనుటకు వీల లేదు, సఖ్యరసమును చూడుడు! . .4 +..పంచేంద్రియములును సఖుని 

బొందుటకు వ్యాకుల పడుముండును! మనస్ను ఆవిరాగముగ 'సఖునిరూపమును 

భ్యానిందు చుండును! రెండు డేహములలోను జక్క (పఊాణమే స్పందించును! సుఖ 

దుఃఖములందు ఐక్యత యేర్చ్పడును! 4. * = * = ఇం(ద్రియమాలకును, అత్రీంద్రియను అకును 

నల “భేదము సమనీపోవును! ఆత్మ బేహధర్మమును బొందును! +... ఎవడు సఖ్య 

రసము నొక్క కణము నైనను ఆస్యాదించునో వాని కీది కల్పన కాదు!” 4 

ఈ విధముగా ఈయన సఖ్యాన్ని పరమావథిగా డానీ నే 

మూడో మెట్టుగా "పేర్కొన్నాడు, ఈ అనందము వ్యక్తిగత సంసా. 

రము (SUbjective) కాదు! (సపంచమంత విశాలము! ఇటే నిజ 

మైన ఉత్తమకఏ (గ్రహించి మన కందచేసేరసము! రాయప్రోలు 
పద్యము మూడ ౦డీ? జ 

భభాపతి గారి ““అజ్ఞఃతమి! ఈంీ ఒకటి ఉన్నది. 

4ఇదియే కవిసృ స్త్రీలో విలక్షకాత, సంసొారములకు అన-గొ (బహ్మాసృష్టీ కీ సుఖీ 

దుఃఖాత్మక మైన అనుభవమే కాని ఆనందరూపమైన రసానుళవము లేదు, - కవిస్పష్టి 

యట్టిడి కాదు. అందు సుఖదుఃఖములు లేన, 

ఖసమోాక్ 
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“కులశుభాంగీ వయోాధీర కుసుముముందు 

మాహామధువె గవేషించే మున్ను సుకవి, 

సాత్యిక (పేమ కోశ పేశలములైన 

వత్సలామృత రుచులను వలె చేడు!” 

రెండుర కాల అనందాన్ని ఉ లేఖంచి వాటిలో తనది శెండవ 

దని చెప్పినాడీ కవికుమారుడు. ఇది పరిణతమౌాన్షము! 

దీన్ని బట్టి కధానికను పరీశ్షి స్తే యీ యుద్దానంతరదశ వ్యా 

కాలములో వెనక మనవిచేసిన మునిమాణిక్యం, ముక్క_ పాటి గాక 

చింతా విశ్వనాధిలలో, ఈ తృతీయ సోపానానికి బీజాలు కనపడతవి. 

ఇద్దరూకూ డా మధ్య మెట్టుదగ్గిరకు ఈ కాలములో నే వెళ్సినవా ళన 

టానికి కావలసిన ఆతార్కాణా లున్నవి! చింతా దీక్షితులుగారు 

శ్యామల” అనే కథలో ఈకింది వాక్యాలను (వాసినాడు; 

“(బహ్మ సృజించిన వస్తువులందు (పణయమే లేకున్న సృష్టి జఇంతలోపము వచ్చి 

యుండునోలీ... 4464 ఆమె వ్మిగహము చూడడమే నాకు తృప్తిగా వుండేది, ఆమెతో 

మాటాడటం సహితం లేదు _--ఆమె [విగహమును వీక్షించుటక్తై ఎప్పుడును 

చేను ఉవ్విళ్ళూగు చూ వుండువాడనుఃి 

అంతేకాక (శ్రీధరరావు శ్యామలకు (వాసిస ఉ త్తరములో 
“ఈ యాదరము స్నేహముగా పరిణమిం చటక నేనాశించుచున్నాను” 

అనిఉంది, ఇదంతా వెనక చెప్పిన నఖ్యముయొక్క_ ఛాయే!' అంతే 

కాకుండ" ఆ కథయొక్క. పరిణామము అనగా ఆమె చనిపోయిన 

త ర్వాత శ్రీధర రాను బువివాహితుడుగా ఉండి తన సఖ్యాన్ని జీవిత 

_ మంకెొ జ్ఞాపకముంచుకోడముకూడా సఖ్యాన్ని వోపించడ మే! కాబట్టి 

యీయన (వాతలో సఖ్యముయొక్క_ బీజాలున్నవి! ఇక విశ్వనాథను 

గనుక తలిస్తే ఆయన 1928, నాటికి (వ్రాసిన “పరిపూ ర్త అనే 

కథలో నాయకుడు ఈ స్తఖ్య వాత్సల్యాలను తన (పనర్తనలో చూపిం 

చిన ఆదర్శక స్నేహ్యిరుడు! నా కొకప్పుడు అకథ అసంభవముగో 
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కూడా తోచినది. కాని ఆలోచించగా చం(దశేఖరుడిపాత అతా 
కికముగా ఈ |పపంచములో కాకుండా మెక్క_డనో ఉన్నట్టు గోచ 
రిస్తుంది! అతని బుదిపరిగాతి, సాగ రాహిత్యమూ, తోడి వారికి ఆనం 

దము కలగ జేయవ లెన చేఆదర్శ్గ మా, అందుభో దై వముచేతవంచించ 
బడిన మంద భాగ్యుల యడల ఆచరణ పూర్వకముగా చూసే అను 

కంపా మూ స్తేనూ; ఆయన భార్య యొక్క. అమాయక త్గమూ, 
స్వచ్భ,పకృతీ, భర్త తా నందక_ల్సె అని చెప్పినప్పుడు వచ్చే నంతో 
సమూ, మొదలె నవీ చూస్తేనూ; ఒకటి దెవికపాతగానూ, రెండ 
నడి పసిపిల్ల పాతగానూ విజ్ఞాన వై ధర్భ్య యు కనపడుతుంది గాని, 
సమన్యయించుకు నేటప్ప టికి, కల్లే రసానుభూతి మూడో మెట్టుకు దగ్గి 
రగా ఉన్నట్టు స్పష్టమాతుంది, నల్లని చేవామూ, యేమా[తము 
సౌన్షవము లేని అవయవ వినా్నానమూ, తుదకు గుడ్డితనమూ, కలిగిన 
స్త్రీని పరిణయము కావడములోనే చం ద్రశేఖకుడి వైశిష్టమూ, 
చిత వరిణామమూ కనపడుతుంది. పెద్దల సి వస్తుందనిగానీ మ శే 
(పతిఫళాశ "లేదు! కేవలము చై వోపహతురాలికి నసంతోవకు కలి 
గించటమే ఆశయము! నంతోపము కలిగించటమేగాక హఇదయ 
పూర్వకముగా ((పేమించడము అతని పొతకు ఎక్కడలేని జాన్న 
త్యము కలిగించినది.* ఈ విధముగా మొదలు పెట్టినది ఈయన 
భా వొన్నత్యము: 

ఈ సఖ్యము ఎక్కడిదా, అని (భ్రమపడవద్దు! ఈ నవ్ర్యలు ది d నూతనముగా దీన్ని కనిపెట్టలేదని వెనకటి విమర్శకుడి (వ్రాత లే 
సొత్యుము, కాని ఈ నవ్యులు దాసకీ (పొముఖ్య మిచ్చినారు. మన 

| 
ఈ ఇక్కడ చంద్రశేఖరుడియొక్కు భేగయు శేవల మానుషంగికళ. గనక 

అపధానము, ఇతరులకు ఆనంద (ప్రదానము జేయనలెననే యిచ్ల స్వనుఖాన్ని అత్మిక 
మించినడ్షి! తర్వాతో యీయన “ఏక్రపేరణి అ జేపీ కుత్ర వాసీన భావవూర్ణ మైన నవలలో 
(పణయము సఖ్య మగా మారడము ఒకవెవూ, వు. ఛ్యుత మైనందుకు పొపొన్న్ని 
కష వేల జానకే జలార్పణన వేసుక్రోడయు నరోవైసా ban 
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లాశుణి కులు రససంఖ్యా నిర్వ్యచనములో వూడు తెగలుగా ఉన్నారు, 

అష్టరన వాదులు, నవరస వాదులు, దశరనవాదులు. భరతుడు ఆప్ట 

రనవాది, తర్వాత కొందరు లాతుణికులు శాంతము ఒకటి చేర్చి 

తొమ్మిది రసాలని అన్నారు. తర్వాత కొందరు ఆధునిక లాష్ష 

ణికులు తొమ్మిదెకి మరిఒక భక్కిని కలిపి పదిరసాలు చేసినారు. ఈ 
భక్ క్ర క్రి వాత్సల్యాన్ని స్థాయి భావము చేసినారు, ఇచే రూపాంతర 

ములో సఖ్యమైనది. దీన్నే పోతనమహోకవి “తనువ్భా చ్బాషల సఖ్య 

ముక” అన్నాడు (పహ్లాదుడి విషయములో! అందుచేత “నఖ్యం* 
పదోరనమైనది. దీనిని నవ్యులు [సహించ నాను: దీనికిటీవల చాలా 
ప వచ్చినది! చైతన్యమతములో భక్తీ క్ విశిష్టాద్యెతములో 

"శేష ే పీభావనూ, (కై సృవబహ్మై నమాజమ తాలలో“రింటాష6- 
of Divine Spouse” అనేదీ, యీ సిద్ధాంతము యొక్క 

రూపాంత రాలే! వెనకటితరములో ఈ విధమైన భ క్కి వాత్సల్యాలకు 

. పానుగంటివారి “రాధాకృష్ణ (ప్రసిద్ధి చెందినది, అక్కడ భక్తి 
రూపముగా ఉన్నది యిప్పుడు “సఖ్య మైనది, ఇ యో భావ 

ముక్కే “వాత్సల్యము” వీటి రెండిటికీ! ఇది రనానుభావానికి 
తుదిమెట్టు, సంయాగముకంు విపలంభము గొప్పది! చాన్ని మన 

నవ్యులు యుటే (గహించినారు. అంతకంకు గొప్పది సఖ్యము! 

వెనక నే నున్లేఖంచిన అమలిన శృంగారము ఇటువంటి బే! ఈ అమ 

లిన శృంగారాన్నే (స్త్రీ పురుషుల మధ్ర్యైనప్పటిక్ కామవివర్ణితమై తే) 
సఖ్య మనవచ్చు. ఇటువంటి సఖ్య మే వెనకటి విమర్శక వాక్యములో 

ఉ'ల్లేభించినది. bu కాబట్టి సారాంశ మేమిటంజే, అమలిన శ్యంగార 

శభకుడి యెడల పరమేశ్వరుడు సఖ్యాన్ని చూపుతాడు, కుచేలుడే దీనికి 

తార్కాణము, పరమేశ్వరసాన్నిధ్య మెట్లా భక్తుడు విడువలేడో్కో భ సాన్నిధ్యము 
పర మేశ్యరుడూ వదల రేడు. 

తజాసనాంపసామి చైకుంశేనయాగి హృదయెరన్మా 

మద్భక్వాయత్రగాయంతి తత తిస్టామి నారద]? 
చూసీనాశా పరమేశ్వరుడు భక్షపియడు! 
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మన్నా, నఖ్యమన్నా, భ కిలన్నా, పాతభేదమేగాని, అనుభవించే 

రస మొక్క కేనని సమన్యయము! ఈ రసానుభూతిలో, (గ్రంథము 
పఠించే సహృదయుడి కేగాక, పా్యతలకుకూడా సుఖ మీగాని దుఃఖ 

స్ప్శే లేదు! ఆ సుఖముకూడా శాశంత సుఖమువంటిచే! స్ఫష్టి, 

వా(త్రలు, సహృదయులు అందరికీ ఆవందానుభూ లే! ఇంతకంచు కవి 
స్ఫృష్టీకి వైలక్ణ్యము ఉన్న చా? “హ్తాదెకమయీం” అనే లాకుణికుడి 

వాక్యానికి బే అర్థము! ఇది కావ్యానికి పరమపరీత! చలముగారి రచన 

అం తొ విమర్శక వాక్యము (వకారము 'ఆర్యధర్శచ్యుతము” కాని 

అక్కడక్కడా రనానుభవముయొక్క_ మెట్టలొ యేదెనా తగులుతు 
న్నందున దానికికూాణాొ స్ట ఉన్నది. మొదటి మెట్టు తరుచు 

తగులుతూ ఉంటుంది, 

“సాహీతీి ,పథమనంచికలలో 'శతావభాని శివరామకవి” అనే 
ఛేరుత్రో కొన్ని గీతాలున్న వి, ఈరచయిత వేలూరి శివరామ శాని 9 
4గారని నొఊహా. అయితే ఈనవ మాగ్షములోకి యో కాలానికి 

యాయన కూడా వస్తున్నారని తేలుతుంది. తశాత యాయన 

కథానిక లను (గహించి సాధన చేపినట్టు మనకు తెలుసు. ఈ పథమ 

గీతాలలో ఈయన ద్యిపదను (గహించినాడు. 

“సాహితి” లో (వాయని ఒకకథకుడిని (పశంసించవతె. ఇక్కడ 
ఈయన |శ్రీపొద సుబ్రహ్మణ్య శాత్రిగారు: కథాకథనములో సిద్ద 

ఇ జర జ యణ హాస్తుడు, “ప్రబుద్ధాంధ్రపతికకూ ఈయనకూ అవినాభావ నంబం 

ఈయన కలాభివర్లసీ పరిషత్తు తరఫ్రన తన కలంపోట్యు వారకాంత్క వీరవూజ 

తల్లి ప్రాణం, చిన్ని కవులం ఇత్యాది పు స్టకాల్ని అచ్చు వేసీ నాడు 

“చిన్ని కథలు? అనేపేరుతో కొన్ని(పచురించి గాడు, ఇందులోనివి "పెద్దకథ' లే 
“ఆత బలి ఆశే నవలఒకటి 6“వడ్డగింజలంి అనే నవల ఆంధ్రవార ష్మతికలాశి కథల సంప్ర 
టి ఒకటి వచ్చింది. 

ఈచూ మార్చి 47? కారత్సిలాశే ముద్దా విశ్వనాథం గారి వ్యాసం 
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థము. ఈయన “ఆం(థోద్యమము*”లో మునిగిపోయిన న్య క్తి. భారత 
సరాజ్యము రాకపోయినా ఆం(ధక్యాషము వసే ఇవాల నేవారు. 

ఈయనకథలు అం(ధచేశములో అభికుచికలిగించినవి, 1921 నాబిశే 

“భృ శానవాటి కా”ది నవలలూ, అనేక పూర్వరాజుల కథలూ, వాసి 

(ప్రశస్తిని వాందినాడు. త ర్వాతతరములో “పూలదండ”” మొదలై నవి 

(వాసి కీ ర్తిగడించినాడు. కధా కథనములో శా న్ర్రనమ్మత మైన పద్ధ 
తిశో, భావపూర్లము గా, ఉత్సాహము కలుగ చేసేటట్లూ, పూ ర్రేగా 

చదివినత ర్వాత వెంటనే మరవకుండా కొంతకాలం మననంచేసేటట్లూ 

(వాయగలనమగ్గుడు, ఈయన ఆంధ రాజుల అ నేక సన్ని వేళాలను 

కథలుగా అల్లి ఆం ధాభిమానము కలగ జేసినొడు. “(వీరి సంఘనం 

స్కా .రమూ, ఆం(ధ శాష్ట్రామూ, ఈ శెంటినీకలిపి [(వాసినకథలూ 

వ్యాసాలూ భాపాదృష్టితోచూ స్తే వాడుకభాపకు (కొత్త అలంకా 
రాలు.” అన్నాడు విశ్వనాథ, ఈయన ో“వారశకాంతో వంటి సాంఘీక 

నాటకాలూ, “వీరపూజ్” అనే వూతముతోనిండిన నంపుటి వంటి 
గద్యగంథాలూః రచించినాడు, ఈయన “(పబుర్రాంధ” అ నేకజన్మల 

నె ల్తినది, "దేశములో ఆం(ధాభిమానము కలగ జేసిన పత్రిక! 

“ బ్లో ద్రద్రో సాహి త్యానువృ క్తి | 

పూర్తిగా సాహితీ పత్రిక అంతరించకపూరరమూకొంతవరకు 

తశాంళాకూడా “కారదో వీళ్ళకు స్థానమిచ్చినడి, వెనుకటివారు 

కొందరూ, కొందరు కొత్త వాళ్ళుకూడా యీ మా ర్షానుయోయులు 

కనపడ తారు ఇందులో. వెనకటి వాళ్ళలో (ప్రథమవింశతి వర్ణాలలో” 

(వాసి, తర్వాత ఆగిన అబ్బూరి మళ్ళీ కొంచోము గొణిగినాడు,: 

“ఏ రగశ్నేరు” అనే పేరుతో పద్యావళి (వ్రాసినాడు, విశ్వనాథ, 

అడివి, బాగా తేలుతున్నారు. “శారద”తో అడివిగారి “హిమబిందు” 

అనే నవల (వచురణం కావడము మొదలెట్టినది. విశ్యనాథ ప్యతిక 

ఖలో క్యాచిత్క్యుముగా కనపడ్డా “ఆం[ధ(పశ స్ “కిన్నర సాసీ" 
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యింకా యితర కావ్యాలు స్రాసిన కాల మి బే! విశ్వనాథ మొదటి 

కావ్యము నేను చదివినది, ముత్త రాజు సుబ్బా రాన్రగారి నిర్యాణ 

మెన తర్వాత అయనసె న వ్రాసిన “'శ్రాప్సాంజలి” ,* ముత రాజు 

సుబ్బారానుగా రీయన గురువ్రులభో ఒకడు. ఈయనశేగాక అచేకు 
లకు ఆయన నహృదయత్వమూూ, నాట్యక ళాభిని వేశమూ 'మొద్న్శలెనవి 

కలగ జేసినొడు. పింగళినారు, మొదలె నవారు చాలామంది కాస్తో 

4+ఒకమారు తెనాలిలో తమ కావ్య గానము జరిపినారు. అప్పుడు "నేను తేనా 

నీలో వృత్తిలగే ఉన్నాసు, "నీ నాసళకు ఆ_గాసనాధిపత్యమా వహించినాను తమ 

కావ్యాలలోనుం-చీ అనేక భా గాలు చదివినారు అప్పటికింకా యీ నవీన మార్గములో 

నాకు వూర్చి అభింజేశము కలగకపోవడము చేతా ఆయన (వాసిన కొన్ని కృతులు 

సంశేతాలలో నిండి ఉండగముచేతా వాటిలో ఉండేకసౌన్ని నీకు ఆస్వాదించ లేక 

పోయినాను, 'అది నాలోప మీకాని కవిది ఎంతమ్మాతముకాదు. 'సంవూర్ణ సహృదయ 

తము సంపాదించుకుని మర్ "కమాగు తత్కాన్య శఠనముచేసి అనందిస్తానని నా ఉప 
'న్యాసముళో మనవిబేసి నాను, అట్లాగే తర్వాత (గ్రంథ పఠనము చేత నిజమైన 
సహృదయత్యము కొంచెముగా ఆలవడ్డ ప్వడు ఆయన కావ్యాలు చదివి చాలా ఆనం 

దాన్ని ఫొందినొను, (కు స్రీ 

కఅ్యునిక్ "కొంగ సొరస్వతేమలళోే కృష్ణళాడ్రై, నాయన్సి రాయ పోలు, 

విశ్వనాథ ఆదిశగా అరుదుగా వున్నారు కవులఖం, కాకిబంగారం "మరుపుతో కూర్చిన 

పద్యసంపుటమును కావ్యం అనమం'ే అనలేం! ) (సానుమదిండ గంటి) 

* ఇంతకు చాలా పూర్వమే 1021218 సంవత్సరము నాటినించే కవిత వెబుకూ 

చక్క_నీ ఖండకాబ్యాలను (వాసినట్టు వీస్నాను. సాహితి సం ర్ సం, 1లో కనాపాటి 
అని ఒక గీతమున్నది. ఆగి విశ్వనాథ సత్య నారాయణకశా వ్ర అని "పేరుతో ఊన్నదిం 
నానమ్మక మోయన్లదేనని ఆపాట చదివితే అప్పటికిం కాగా విరివి కావ్ష-గానయ చేయ 
నట్టు కనపడుతున్నది, గీతి ఉత్పన్నమై తన్నే పరించినదట! (ప్రకృతిలో నిలవలేక 
పోయినదట! బహుశః బయటికి శావాలెనని |కమపడే రోజులని తోసుంది, ఉప 
సంహాత మైన యస్త్రరుట్లు”? ఆశే వింబ (ప్రతిబింబ ఫొావముతో కూడిన వూరక్షోపమ 
సత్య శారాయణ గారిదే యూగీతమని కొంతవరకు థృవపరుస్తున్నదిం ప్రైదికోపమలూూ, 
'వెందలైనవి యూయనలో విశిష్టాలు! ముత్త రాజా సుబ్బా రావు గారిమిద (వోనీనదీ 
యిదీ జఒక్కుకాలాని జే! ఆప్పటికే యీయన కవత్వానికే సహాజగుణ మైన క్లిన్టత పొడ 
గొట్టుకున్న ది, ముషీతబుద్ధి? అనే గీతము చూడండి! | | 

| 
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కరాస్తో ఆయన (పోద్బలముకలవాళ్ళే! ఈ సుబ్బాగాన్రగారు స్వయ 
ముగా కవి. (శ్రీకృష్ణ తులాభా శేత్యాది నాటకాలు (వాసినాడు. 
ఈయన తులాభారం యిప్పుడు చాలా (పశ స్తిలో ఉన్నది. 

“రాజ్య ” అనే నాటకముకూడా బందరులో (పదర్శి స్తే చూచి 
నాను, ఈయన నవ్యులలో కొంతమందికి చిత్తవికాసము కలగ 
జేసినవాడు. విశ్వనాథ తన కృతజ్ఞతను, గురుబుణాన్ని “బాప్పాం 
జలి”ని సమర్పించి తీర్చుకున్నాడు. ఈ కాలములో దువ్వూరి పెను 
మరులు యింకా _వాస్తూ నేఉన్నారు, ఈ పేర్లి చ్చినవాళ్ళు గా క కొం 
దరు నూ-నులున్నా రు, త ర్వాత వాళ్ళనుకూ డా ఆం|ధ జేశము కొంద 

రినిచాగా ఎరుగును, సన్ని థానం, కవికొండల, పంచాగ్నుల, నాళం 

మొదలైనవారు ఆంధ బేశములో ప్రశ స్టిపొందినవాశే! వీరిలో 
పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ శాస్త్రిగారిని గూర్చి వెనక మనవి 

చేసినాను. వీరు తమ వ్యాసరచనచేతా, తమసాన్ని భధ్వనహాకారాల 

చేతా, నవ్యకవితకు గౌరవమిచ్చిన రసావేశము గల వ్య క్రి. పండి 
తులు నవ్యసోహి తా నికి నైబ్యా వొదనచేసే రోజులలో తానీ నవు 

లకు బానశై నిలిచి, తము శా _స్హ్రజ్ఞానాన్ని తదక్షణకొరకై. 
వనియోగించిన సహృదయులు. వీ రాకాలముభో చేసిన పనికొక్కఉి దా 

హూరణముచాలు! ఏరు వాత్సాయన కాముసూతాొలను నవ్యాఖ్యా 
నముగా సోదాహరణముగా, అనేక నూతన విషయాలతో (వాస్ 
అచ్చు (వారంభించినారు.* ఈనంగతి తెలిసి అనేకులు పీరి కార్య 

భంగము చెయ్యడానికి సయత్నించినారు. వారిరో ఎవ్వ రెవ్యరున్నారో 
వున క (ప్రస్తుతము, ఆదినాలలో శృంగారము పచ్చిగాణన్న 

(గంథాలు (పకటించకూడదసీ, ఆమ్మకూడదసీ ఒకవేళ అట్లా 
చెయ్య వలసివ స్తే, అటువంటి భాగాలు లేకుండా చెయ్యవ లెననీ కొం 

దరు మహామహులు (పభు తానికి పురికొల్సి నర్కారుచేత ఉ త్తు 

” ఆర్య భారతీ గంధమాలికశోని ఒకటి సాపీంచినొరు, దీనిలో రాజకేఖర 

కవిరాజ విరచితమైన (గంఖోన్ని శ్రావ్య మొమాంసగనే పేరుతో అనువదించి నారు. 

ర 
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వులను ప్యాసుచేయించీనారు.* దీనికింద తారాశ కొంక విజయమూ, 

రాధికాసాంత్యనమూ, శుకసప్తతికథలూ, వై జయంతీ విలానమూ- 
చ దకు తిగుపతి వెంక పేశ్వరుల శేవణానందమూకూడా - నిషిద్ధము 

లెనవి! చూచినారా మన వాళ్ళ తెలిపీ, భాషాసేవా! ఇందు క్రిందికిదిగి 
నది, ఉ(ద్దంథాలన్నీ ఉటంకులతో (పచురణము కానలసివచ్చినది, 

పూర్వక వులమిద కూడి చెలాయించారీమహామహులు అధిశా రాన్ని! 
వాత్స్యాయన కొమసూ తా లచ్చాతున్నవని, ఆగంథము (ప్రచు 
రి ణము కా గా నే నిపేధించటా.నికి ఉత్తర్వువాసి సిద్ధము చేయించినారు 

అధికా చేత! శాస్త్రిగారు చాలారహస్యముగా తనపనిని నిరగ్గర్తించి 
న "రు. తమరు స్యయముగా అచ్చు కూర్పుచేసి డాన్ని ఒక మివళా 
మీద ౨చ్చేయించుకుని ఈవిధముగా పుస్తకము పూ ర్తిచేసినారు. 
క్ష్ *ల్రాం ఖర్చెనది. డానికి 10 రూపాయలు విలువజఉించి, (పకటించ 

డనికీపూర్య మే కొన్ని (పతులు స్నేహితులకు విక్రయించి, కోంత 
ధనము సేకరించుకున్నా రు, ఇప్పటికీ చాలా (పతులు మిగిలిపోయినై ! 
వీరు (శకుపడకపోతే ఈగంథము బయటకు వచ్చేది కాదని చేను 
గట్టిగా చెప్పగలను! ఇప్పుడు ఆ నిపేధనముంతొ తొెలిగిపోయినది, 

ఒక్క. మారా (గంథము చదివితే, అ నేక నూతనాంశాలతో కూడిన 
డని (పకివాళ్ళకూా తెలుస్తుంది, ఆ (గంథము (పచురించినందులకు 
ఆంధ్ర బేశము వారికి కృతజ్ఞమై ఉండనలె! ఇచే గాక, గొతమధర్శ 

అ “About 30 years ago there Was a Government Telugu translator Who in consequence of an unhappy domestic occurance, resorted to an instensive drive against obscenity, Classical works in Telugu became forbidden literature. Their Publishers were faced with Prosecutions. In one instance the magestrate below acquitted the 
publisher Government appealed to the High Court and secured aconviction Another publisher who made profits out of ౦090566014 te had his wings clipped by an undertaking to publish expurgated dyitions only. There was trouble over the undertaking. Teiugu authors and petrons went ona deputation to Governor. Zeal to demolish literature in the interst of morals proved a passing phase. 

(Indian Express, 8—5—| 941) 
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సూ(తాలను సర్యమంగళ వ్యాఖ్యతో (పచుకించినారు. ఆ [గంభానికి 

శాస్త్రిగారు (ాసినపీఠికను చదివితే నూతనవివయా లనేకాలను 
నేర్చుకోవచ్చు. శాస్త్రిగారి పాండిత్యము అపారము, ఇది ఆయన్ను 

నవ్యమార్లమునుంచి విముఖుడిని చెయ్యక పోవడము నాలా (పశంసకు 

తగిన విషయము. ఇది వారి హృదయ పరిణతిని “తెలియచేస్తుంది. 
ఏరినిగూర్చి విశ్వనాధ అన్న మాటల నిక్కడ అనువదిస్తున్నాను: 

“౯ ఆదినారాయణకా స్త్రీ గారు పండితులు, వాడుక భాసావాదులు, కెలుగుకవు 

లనుగురించి ఒక మెచ్చుకునే గీతం (వాశారు, ధృతరఠాష్ట్రని పశళ్చాతాపమని ఒక గేయం 

(వ్రాశారు కాని జైనులమతే కథలు అని (వ్రాశారు, ఆ కథలలో ఊన్న వాడుకభాష 
చానికడేసాటి! అవి ఇంకా (వానీ పుస్తకరూపముగా (కటి న్నే సంస్కృతములో 

అచార్యదండి శేసానముందో వాడుక భావలోే అదినా రాయణకా స్రీ గారి కాస్థానం 

ఉంటుంది,” 

కనికొండలవారు+ (1392) జననం (ప్రథమ సాహితీనంచికలలో 
ఎక్టువగా (వాసినట్టు కనపడదు. కాని ఈయన మొదటినుంచీ ఈనవ్య 
సారస్వతము తో ఉబ్బ్టూతలూాగిన వాడే! ఈయన గీతం, కథ, ఖండశా 

న్యం, అన్నీ సాధించిన వాడే! విశ్వనాథ ఇట్లా అన్నాడీయన్నుగూర్చి, 

6౯ క్క్యయన (వ్రాయని పద్దతిలేదు ఆయన కవిత్వములో నొప్ప(పకృతి పరిశీలన 
ధి 

ఉంటుంది. గోదావరిజిల్లా పాటకజనం కయాసి ఉంటుండి. సూశ్ష్ముతేనమమై గహీంత 
రాని భావుకత్వం ఆంటుందింన 

ఈయనలోకూ డా వెనక చేను మననివేసిన గాఢత కనపడు 

తుంది. ఈయనకూడా డాడాపు' ముప్పైసంవత్పరాలనించీ తనవృ ప్రి 
లోఉంటుూ, తమ సాహిత్యముతో అం(ధ బే శాన్ని ర సాస్వాదనణ 

చయిస్తూణిన్న న్య క్కి! | 

4 ఈయన జొబ్బిలిపాటి బాగాపాడతాడు. జనపదనుఅు, మారృదేశసంకీ క్త 

నమ్ము కలరుతమ్యు కూమారకంతమ్ము చదువులదుత్త, కోనేరు చిట్టికత్క ఆగడపలు, 

(తయిజప్రకృతిచందనసము, ఆత సవ్య కీ క్షి. నెలబాలుడు, జంటలు ంపొట్టిక తే, ని విధక నుమావళి, 

న్మిపసఆజేశను. యుద తెననెన్నో రచీంచి నాడు, 



నన్ని భానం పండితుడు. ఈయనకూడా దాచావు ఇరవై నం 

వత్స రాలనించీ వాస్తున్న వాడే! కొన్ని ఖండ కావ్యాలు (వాసినాడు. 

తాను నవ్వుడనుకోకుండా, నవ్ర్యులలోఉంజే నవ్వగేకు నవ్వుతూ, 

తన్యాముభో (పవర్శించిన వ్య క్షి! ఈయన పాండిక్విము నవ్యతను 
(గహించడానికొక (ప్రతిబంధక మైనది. మిగిలిన వాళ్ళలో దేన్ని నవ్యత 

అన్నా మో అది ఈయన ఖండ కా వ్యాలలో ఉన్నది కాని దాన్ని తెలు 

సుకో లేకుండా ఉన్నాడు.! “ముండ్లకొమ్మ”మిద ఒక ఖండ కావ్యము 
రచించడములో దాని న్యగతము కొంచెమున్నది. అవి ముండ్హకంప 

భావాల తనవా? ఈవిధముగా తాను పరోత్వుడి ననుకుంటూ 

(వాసిన భావాలన్నీ తనవి కావనీ (భమపడుతున్న న్య _క్లీ! ఈయనకు 
కూడా కొన్ని సన్ని వే కొలభో చి త్తవికారముకలిగి ఖండ కావ్యము గా 

వెలువడ్డట్టుస్సష్టము, “పువ్వులతోట* “కావ్యమంజరి” చదివి తే ఈ 
సంగతి స్పష్టమాతుంది. ఈయన గోవర్గనాచార్య స్పళతిని తెనుగు 
లోకి పరివర్త్శనము చేసినాడు. చక్కని (గాంధిక భామవాస్తాడు, 

ఈయన నవ్యతను (గహించకపోవడాని కీయన తృణకంకణంమిాద 

కవికొండల ఇప్పటికీ ఏనోడినినుంచి భారతిదా కా అన్ని ప తికలకూ రచనలు పంపుతూనే ఉంటాడు, చాలని సారముగా కూడా పరిణమిస్యన్న వి, ఇదిశోచనీయము. 

109.40 కెది ఆంధప తికలో కవికొండలవారు తమనువార్చి ఇట్లా చెప్పు 

కున్న ట్టుంది ఆం ధోద్యమము, వీచంటు గారిచే నడపబడిన హోంరూలుద్యశుము, 

తమలో స్వాతం త్య బీజములను నాటినవనియ్యు తమ భావములను గీతముల ద్వారా లోక 
మునకు తెలియబరచుకొంటిననియు నుడివిర,ని 

థసాపాతిలో ౯ చాల్యస్మ లత” అనేపేరుతో ఒక ఖండ "కావ్యము (వొసినాడు" 
పర మేశ్వరసాన్ని ధ్యాన్ని కోరుతున్నా డీయన ఈ గీతములా*! 

1జా౭ 1927 భారతిలో 6నినిమా[(పదర్శనమిని (వానినాడు, ఒక పున్నమ 
శేయి మేడమిదకూక్చురిడ కం-జ్ఞాకసమువంక, చం దుడునుు వచ్చుచు పోవ్రమేఘను 
లరు చక్కని ఉపమానములతో నితో తెరమిద కుం'తగానివటి ' చూబినాధపి 
ఆహానందించీతినసే చెప్పి నాదు, ఇదే భానకవిచ్వము] 
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వ్రాసిన విమర్శన మే సాత్యము, అది చదివితే యీయన శుష్క 
వెైయూకరణిలాగా కనిపిస్తాడు. కాని చి_త్తనంస్కారమున్నట్టు తనకు 
తెలియనిన్య క్రి, ఈయన భావకుచేసిన వేలేసేవ చెప్పుకోడానికి మళ్లా 
తావ్రవస్తుంది! “నడుమం(తపుసిరోఅ నే ఖండకా వ్యాన్ని యెవరినో ఉభే 
శించి అన్యాప దేశము గా (వాసినాడని ఒక్యపతీతిఉన్న ది, ఈయన నవ్య 
కవిత్వానికి (ప్రత్యర్థిగా (వాసేవాళ్ళల్లో ఒకడు, (ప్రాచీనములోఉన్న 
రసాన్ని (గహించగలడని యీయన వ్యాసా లేసాక్షి, ఈయన నవ్య 

సాహిత్యఐలోఉన్న రసాన్ని (గ్రహించ లేక పోయినట్టు కనపడ తాడు, * 

నాళం కృష్ణా రావుగారు నిష్ణాత్ముడైన కవి. ఈయన కావ్యాలు 

దాదాపు 8 సంవత్సరాలనించీ ఆం(ధ బేశములో (ప్రచారములో 

ఉన్నవి. చక్కని రనవంతమైన భాష, నాచిన్న తనముళో“అం[థ మి 

అనే మకోటముతో ఆం(ధ బేశముయొక్క_. గొప్పదనము తెల్పుతూ 
(కాసిన పద్యాలు పునః పునః పఠించేవాడిని. ఈయన వైశ్వజాతికి 

మకుటాయమానుడు, లశ్ష్మీఫుతుడు, సారన్యతవేది, తర్యాత నవ్య 
సథసంచారముచేసి సిద్ధిపొందినవాడు రాజమ ఫీం(దవరములో (ప్రతి 
సారస్వతోద్యమనులో ఈయన తప్పక పాల్గొంటూ ఉంటాడు, 

శకరసమ్ము రసజ్ఞత, తెలిస్తే శబంచేత వాచ్య మైనాఆవాచ్య మైనా, అలంకార 
ములు హిశ్చుగాఢ న్నా తేగ్గుగాణన్నా కవిక్యములాేఉండే అందాన్నీ ఆనందాన్ని 

(గోలగల్వుతాడుం రసమ నేది హృదయంలో కాక కవిత్వం కుంటుగా ఉందనటం రి 

కాదు” అన్నాడు విశ్వనాథ ఒకమారు, (ఆ-ధ్రష్మతిక 92.940) ఈమాటలు సన్ని 

ధానం వారికి వర్తించవు, ఈయన తప్పక సహృదయుడే! కాని తాఒట్టిన కుంటేటికి 
మూడేకాళ్ళని బుద్ధిఫూర్వకముగా హృదయము. నిమఖము చేసుకున్నట్టు ఒకప్పుడు 
తోస్తుంది! 

« A book that a person of education and good taste does not 
care to read more than once is very probably not worth much, 

But we cannot consider the judgment of asingle individual infalli- 

ble,,,,..... For everthe gratest critics are apt to have a certain 
dulhesses certain Inappreclatlons" (Lafcadis’ Hearn) 



జ్మీశ్మీ) నవ్యాంధ్ర, సాహిత్య కథులు 

[pn RT! ఈయన చేసిన సారన్యత సేవలో ళ గాత్ర 

|. చ! మో(గంథాలయో సేవ చాలాగొవ్పది. 

స్త నీ జానికొర కాయన తన ధనాన్నీ, 

“గ క] కాలాన్ని పలుకుబడిని వినియోగించి 
నీ ws గ్గ శే స్య! 
య ను. దాన్ని చరయ చేసినాడు! అబే 
Cyn : Ce | అడ 
ఖే ప జ En pr ఈయ న ఛ్రావిశరీరం! ఈయన గొప్ప 

న్లో / మ [| అట భభ ba 

Wire er నంఘనంస్కా_రి; దేశమాత పరిచేవ 

SE ps gee నము “*్భభ కనంజీవని* మొదలెన 
Ee శ నో —_ లా 

Eran, [గంథాల న నేశాలను రదించినాడు. 
a 1 1 య్ ry | ఛ్ ra 

“క ఈయనన్వ్యాయముగా |పాచీన మార 
on sien) టీ a) 

క లంకే ములోఉండదగినవాడు, కాని కొమూం 
కి bn గ. ట్య 

న న వ mt ఖ 4 nh gs © 

ey య. ne స?! డూరివ 'తె నవ్యతను చరాపినా డు, 
:2 నలో న a a న మా b 

స య. Vike itr nti గ a ఖండ కావ్యాన్ని సాధించి నాడు, 

ఈయనకు దేశము “మధురకవి” అ నేబిరుదిచ్చినది. ఇదిణాలా 

నిజము, మధుర గీతికల| క్రింద యాయన కావ్యాలన్నీ గోరుముద్దలు, 

వెన్న బుడగలు, తేనెచినుకులు, దీపావళి, ముద్దు, విరిదండ కొన్ని 
జగ జగ | ల్ బళ జక సంపుటాలుగా (ప్రచురింపబ డై! ఈయనకు ప్బుపూ ర్రిమహోత్సవము 

యోనా 

* ఈయన నిరాడంబరజీవి. చూడండి “చిన్ని పువ్వు అనే ఖండ కొవ్యముల్రో 

కవస్నె చిచ్నెలుగల పువ్వు లెన్నియున్న 

ని న్న (పేమీంతు చునసార చిన్ని ప్రువ్వ! 
నీ నీరాడంబరవివి ర్ నిష్క_ఆంక 

జీవనంబును నలవడశేకికొనగ? అన్నాడు. 

ఇంచేగాక “తెలుగు సౌస్పెతలం? ఆని సొముతలకు తెలుగు 'కావ్యాలలోనుతచి 
(పగ గాలతో సంపాదించి ఫాషానేవ జేసినాడు 

“కృష్ణకుమారి? అనే పేరుతో ఈయన. కుదూశ్తె కూడా ఉభయ భాస్మాపవీణ 
ప్యాసై నాంక్యతనైవ చేన్లున్న ది. 



తృతీయ భాగము 441 

జరిపి.చరి తాన్థమైనది ఆం(ధ దేశము! చక్కని గడ్యపద్య వ్యానసంపుటి 

“కృష్ణ రాయాభ్యుదయ నంచిక*అ నే పేరుతో (పచురించి యాయన్ను 

బహూకరించినారు! కూచిభొట్ల [పభాకర కాని సోదరులు “కృష్ణ 

మహస్సు” అనే పేరుతో ఒక కావ్యాన్ని నాళంవారికి అంకితం 
ఇచ్చినారు. 

నే నెన్న డెకుగని విషయము ఒకటి కనపడ్డది “శారద చాత 

సంచికలను తిరేోేన్తూం శే! నడింపల్లి వెంకట లశ్ష్ట్మీనరసింహో రావు 

గారు ఖండ కావ్యాన్ని సొాధించడము ఆశ్చర్యకరము! సము._దాన్ను 

ద్భోదిస్తూ, “నందమా! తెల్పు సీ ఘోవసారమంతి” అనే మకుట 
ముతో ఒక ఖండకాన్యము (వాసినాడు. ఇంకా “మంగళగిరి లకీ 
నృసింవాస్తోత్రమని ఒక స్తోతాన్నికూడా రచించినాడు “పూని 

నోవిందుభ జిఆచు మూఢమనసి'” అనే మకుEాముతో శంకరా చార్యుల 

నారి “*భజగోవిందా "న్ని భాషాంతరీకరించినాడు ( పద్యాలు చక్క 

గానే ఉన్నాయి. ఆం[ధరత్నంగాలి ఊరి కేపో లేదు. కవిత్వము చెప్పిం 

చిన దీయన వేత, ఈవిధముగా “* శారదా” ఈసాహి త్యానికి చోటి 

చ్చినది. 

భారతీ - సాహిత్యసాధన 
1924 నంత్సరము జనవరి చెలసించీ విశ్యజాతగారు “భారతీశీని 

స్టోవించినారు, ఈభారతీ స్థాపనం ఈ నవ్యసాహి త్యానికి ఒక గొప్పు 

4 నాళంవారి కనిత్వంమాదడ వీల్లలనుట్ణి జేంకట పహానుమంతరావు, (శ్రీపాదనో పొ లకృష్ణ 

మూ రి, కొమరవోలం 'వెంకటనున్చారావుగారలం ఈసంచికలో వ్యాసౌాలునాసీనారు 
aa 

4 

గ్థీరాయ్మప్రోలుచారో 1925 లో తన పీనత్మకో ర్కె-పై భజగోవింద శ్లోకాలు 

కొన్నీ అనువదించి నాడుం దివ్యవాణి విజయసంచికలో ఆచ్చ్చనని. వావిలాలనాను చేవ 

శాస్ర) “ముముక్ష తారకి మను పేర భజగోవింద శ్లో కాల్ని 1874 లే తెన్లించినాడు. 

ఈ కాలానికీ వడ్జాదిక నియ ఆంధ్రీకరించినాడుః శూ రాబత్తుల నూగ్య నారాయణ అ 

అతను గీఠగోవిందాన్ని 'తెస్టించి నాడు, 
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ఉత్సవము. కృష్టాప(తిక కూడా ఇంతకాలనవనా ఈ నవ్యక వితకు 

(పోత్సావామిస్తూనే ఉన్నది, ఈ 25 నంవత్పరాలనించీ ఈ పృతిక 

నుట్నూూరికృప్ణా రావు గారి పోపక త్యము [కింద ఈనూతనకవిత కిచ్చిన 

దోహాచానికీ విలువలేదు, ఆయన స్యయముగా గొప్ప విమర్శకుడు, 

ఆయన అప్పుడప్పుడు (వాసీన స? వ్యాసోలు క్స్ని 1037 నం 

వత్సరములో “సమిక్ష” అనే పేరుతో ఒక సంపుటిగా (పకటించి 
నాడు, భారతసారన్వత విశిష్టత “నమో క్ష ఎ ట్రో చి(తించినట్టు ఎవ్వరూ 

చెప్పలేదు, _పాచ్య పా శ్చాత (పణయనసిద్థాంతాలూ, రసనసిదాం 

ఆలూ, తారతమ్య చర్చ చేసి, ఉదాహరణ పూర్వకముగా (వాసి 

భాషకు మాహూపకారముచేసినాడు, ఇప్పుడు భావలోఉండే గొప్పు 

విమర్శన (గంథాలలో యిదిఒకటి. యీయన (పాపున చాలామంది 

నవ్వకవులు తమ రచనలను సాగించినారు, ఈకళ్ళ హ్లాపతి)కక చానటగా 

సాహితీ, శారదలు పనిచేసి అ స్తమించినవి, భారతి బయలు చేరినది, 

ముదటినించీనూడా యీ షతీక నడకే గాక అచ్చు, మొదలైనవి 
కూడా చక్కని పోలికలతో ఉన్నవి! కాకిఛాడలో చేశీయమహాసభ 
జరుగుతుండగా భారతి (పధమనంచిక వచ్చింది. ఇప్పటినించీ యీ 

భారతీపతీకద్యాశా బయటికి వచ్చిన సాధకులను గూర్చి ముచ్చ 
టించుకుం దాము. 

“భారతి” పత్రిక తీసి అప్పటినంచికలు అనగా 192180లకు 
నంబంధించినవి గనుక చూస్తే యీ ఖండకావ్యమునే “ అంటు 

జాడ్యం” సె 'పెద్దలకూకూడా తగిలినట్టు కనపడుతుంది, (ప్రభవ ఆశ్వ 

యుజమాన సంచికలో కాశీభట్ట (బహు శ శౌడ్ర్రిగారొక. ఖండ 
'కాన్యం “కోకిల” మాద రచించినట్టుంది. ఈపద్దతిని వారామోదించి 

నశ్లే యిది తార్కాణము. ఇది యేమో ఆశ్చర్యములేదు, నలత్షణ 

భావనలో కావ్యము “మహ” గానీ “ఖండం” గానీ రచిస్తే యెవరి 

శీను అభ్యంతరమున్న ది? వెనకటి భాషూపధానుల కన తేఉండదు, 

థఆంమలో శవాజ్ముయచ కం” అని శః (గంథక ర్త దోక' వోన్టసమున్నడిః 



i 

తృతీయ భా, శల 
ము. 

పెద్దలలో కొంద ఈ పత్రి కాసంచికలలో కొన్నీ గంథాలు పూర్తి 

చేసుకున్న వాళ్ళు "వేటూరి (పభాకర శాశ్రుగారు తమ 

“*భగవదజ్ఞుక ళో (పతిమానాటకాదిో శా వ్యాలూ ఇంకా ఇతర 

“చిన్న నాటిముచ్చట్లు” అనే కొన్ని పూర్తిచేసుకున్నారు. వీరిని గూర్చి 
"వెనక మనవి చేసినాను, 

మల్లాది నూర్యనావికాయణ శా స్ర్రిగారో ఆం(ధ చేశముభో 

ఇప్పుడున్న వెయాక రణులలో '_సవృాదయత్వము మెక్కువగా ఉన్న 
మనీషి, శుమ్క_వైయాకరణులకో మునకు లోటులేదు. కాని నూర 

నారాయణ శాస్త్రిగారికి సామాన్య భా పాతత్యముల నెరిగిన వాడవటము 
చేత మన భాషలో త త్తత్మా_లాలలో కలిగిన మార్పులను చారి[తక 

దృష్టితో చూడగల చి _త్తస్వాస్థ్యమున్నది. ఆయన శువ్క_ వై యాకరణి 
కాదనటానికి ఆయన (నాసిన కాన్యాలేసొక్సి. ఈ రెండుశక్సులు కలిసి 

ఉండటము చాలఅరుదు, ఈనంచికలు తిరగవేస్తే ఆయన (వాసిన 
“_పేమతత్యము” అ నేకావ్యము[కమముగాపూ _ర్హయినట్టుక నబడుతుంది, 

పురాణము నూర్యనా రాయణ తీరులు ఆం (ధ జే శానికి 
చిరపరిచితుడేకూ డాను, ఈయనయీిభాలతి సంచిక లలోోకుమారుడు” 
అనే సీతిశాన్యము ఫూ _ర్హిచేనుకున్నాడు, 

కూచి నరసింహానుగారిని (1064 - 1940) గూర్చి వెనక 

ఒకమారు మనవి చేసినాను ఆయన “రామచందపభో” శత ౪ 

న్నొక గాన్ని వూ ర్తిచేసుకున్నాడు. ఈ సంపూర్ణ కావ్యాలు గాక అనేక 

ఖండకావ్నా లున్న, ఈపూరాతన మారావలంబులవి. ఉమడ్ 

ఆలీపాగారు “*లీఖని*ి అనే గీతమాలికనూ, |తివురాన వెంకట 

సూర్య_పసాద రావు దొరవారు “రలివిలాపము® ఆనే ది(వదఖండ 

శావ్యాన్నీ, నల్లాన్ చ్మకవర్వులవారు “వేనునతారావలి” అనే 

[పశంసా ఖండకావ్యాన్నీ , , యీవిధముగా అనేకులు రచించినారు. 

ఈరచించిశ వారిలో నడకుదుటి పీ(కాజు, చింతలపూడి సీ తారానుయ్య 

9 
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చెమ్మ రాజు లక్షీ ్మ్రిపతి, ల్రపతి (త్యంబక రావు, మక్కపాటి వెంకట 
రత్నం, జనమంచి నీ తాశానుస్యామి, తురగా వెంక టామయ్య, దీ పాల 

TEE { 

ఉక కిర్నయ్య శాత? దంటు నుబ్చావధాని, 
మనగ. ఖైనవారున్నారు, మొసలికంటి హనుమంతరావు 

జ గారు “స్వర్శంగము* అనే పేరుతో ఇంగ్లీషులో 
మి ప్రన్ మహాక వివ్రాననో పార డైస్ లాన్స్ *(౯౭ 726156 

సుజ Lost) అనే కావ్యాన్నీ భాపాూంతరీకరించినాడు 
వని అ తూము లూరి శివ రామయ్య గారు “బిక్క నకవి న్న 

నూర్య నా రాయ ౫ళా స్ట) పశంన” అని ఒక ఖండ కావ్యములో ఆమహాోకవిని 

స/శంసించినాడు, మంగిపూడి వెంకటశర్శగారు తమ ేఖనిని సాగి 
స్తూనే ఉన్నారు!, శేషా దిరమణకవ్రలుకూడా తను కవితావినోదాలు 
నల్పుతూ నేఉన్నారు, వాటిలో కొన్ని భాషా బే ళభిమానాలు పురి 
కొల్చ “ప్ర తాపరుదిచకంివ ర్తి” మొదలైనవి ఉన్నవి! 

కంఠ క్రిగా నవ్వులమని అనుకునేవాళ్లు కొందరు కొన్ని 
సంఘాలుగా చేరినట్టు కనపడుతున్న ది. 

* ఈయర ఉచ్చు నీవు” ఆవే ఖండ కావ్యములో (వానీన ఒక్క_వాక్య మను 
వదిస్తాను. 

“జీను నీవను భేదచేులేని న్నేహ 
మున (దైవర్తిల్ధీః +౭44౫ 

ఇదికూడా సఖ్యచిన్నా మే! 

+ ఈయన 'మేఘదూతము తెనుగు పరివ ర్రనము చేసినాడు. ఈయ వేగాక, గజం 
ఫెకట స్నుబహ్మా ణ్యం, భీను రాజు సత్య నారాయణ, మాడభూషి మఠంచెంళలా 
చాగ్యలం ౫ రలంకూ డా చేసినారు, చూ (పతిభ 

 “గోవిలాపమగినే చక్కని ఖండకావ్యము. రచించినాడు. ఈయన గో పీతీ సంఘ సేవా, సారస్వతసాథన్లా అనితరతులాాాలం, 
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"ము త్రముమోద భాహాసేవ యీవిధముగా బాలా జరిగినది. 
ఇక యీసాధకులు దాదాపు అన్ని విషయాలలో (పథమ నవ్యసాహిత్య 
సాధకుల మాన్హాలే ఆనుసరించినారు. వాళ్ళ (పకృత్మిపణయా లే 

ముఖ్య కావ్యవస్తువులు, కవితాసామగి మొదలెదవి కూడా అమే, 
కొందరు కొన్ని టైశీష్ట్యాలు చరావీనారు, నండూరు వంకటసుజబ్బా 
రావుగారి యెంకివ తె, అధి కార్త సూర్యనారాయణగారికి కానక 

నాయిక. “యెంకి పాటల ఉపోడాతమునో సుబ్బారావుగారు ఈయ 

నను *జూనకీపతి*ోలఅని నిర్భచించి క డుకూడాను, ఈ నాధకులగో వెనకటి 
పే వారుగాక నూతనులు చాలామంది ఉన్నారు. వెనకటి వాళ్ళు 
అనగా వేదుల మొద్మలెన వారు క్యాచిత్క_ముగా (వాసినట్టు కనబడు 
తుంది. శివశంకర శా ప్ర్రగారి లేఖన చలాయినూనేక జన్న ది, కృష్ణ కాటి 

గారుకూ డా క్యాచిత్క_ముగా నే వాన్తూవచ్చివాడు. కవికొండలవారు 

కూడా అప్పుడప్పుడూ గానముచేన్తూ నే ఉన్నాడు, విశ్వనాథ గానము 
వెనుకటికం"టు తరుచెనది! దానికి వనకటికం"టు పటిమ అభినద్ది అయిన 
కొద్దీ భావ భాపాక్తివ్ల తలు అలవడుతున్నట్టు కనపడుతున్నది. కాసి 
చాల లోతుకుదిగి (వాస్తున్నట్టూ, సీత్యాదర్శ్మాల్ని వదలలేదనీ కనపడు 
తున్నది, 

ఈ కాలములోనే కోల వెన్ను రామకో శేశ్వర రావుగారూ 

ఈయనా కలిసి ఒక ఆంగ్గమాసప।త్రిక,ఒక "తెనుగుమాసప త్రిక »స్టాపించి 
నడిపినాగు. రామకోళేశ్యళ రావుగారు “| త్రివేణిశికిన్ని సత్యనారోయణ 

గారు “జయంతి” కిన్ని సంపాదకత్యము వహించినారు. “*్యివేణో 
మా(త్రమిప్పటికీ 'బేశభాసూ'సేవలు చేస్తూ నేఉంది: “జయంతి ఇారద 
తోకలిసి స్వర్షరాజ్యములో ఆంధభాసాపచారము చేస్తున్నది. 
విశ్వనాథ వారిోకిన్న రసాని”నడక ఆం ధులకందరికీ ముద్దులు మూటకట్టు 
తున్నది, సందర్భోచితా లైన ఆ నడకలకు అం(ధ చేశమంతా జోవోరు 

చేస్తున్న ది.ఇతరులు చాలామంది కిన్న రసానిని నడకలో అనుకరించవ లె 

ననుకొని బోర్శపడుతున్నారు. దీనికి “ఛాపిభావి చి_తాలు చాల 
దోవాదమిచ్చినై! ఇంతలో నే కోకిలమ్మ పెళ్ళికూడా చేయిలఛినాడు , 
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అం[ధ(పశ _స్తికూడా ఈకాలం బే ననుకుంటాను. రామకో'టేశ్వర రాన 

గారు ఆంధభాపకు పరభాపాకుమూగుల మెప్పును తీనుకు రావాలని 

వయత్నించిన వారిలో ముఖ్యుడు. ఈయన సంపాదిస్తున్న “(తి వేణి" 
పత్రికలో ఆంధాభ్యదయాన్ని గూర్చీ, ఆం ధుల సాహిత్య చితకా 

కౌశలాన్ని గూర్పీ, (పచురించిన వ్యాసాలవల్ల తెనుగంకునూ, తెనుగు 

జాతిఅంకునూ, తెనుగుసాహిత్య శిల్పాలంకేకూ, తెలియని వా ళ్ళ నే 

కులు కళ్లు తెరచినారు, ఈయనకూ డా “ శేవర్ముపధాని” మొదలై న 
ఉ త్పాహకల్చ్పనకా_లెనపు స్హకాలను రచించినాడు. జూతు న్నలికి చాలా 

పాటుపడ్డధన్యుడు. పట్టిన కార్యముకోసము అనగా “తివేణ్” ప తికా 

నిర్వహణముకోసము నర్వన్యము అర్పించిన స్వార్ధ త్యాగి ఎన్ని 

కష్టాలువచ్చినా వెనుకంజ వెయ్యని దీకుడు! 

అప్పుడప్పుడు విశ్వనాథ ఆంధులచకి[త్రలోనించి కొన్ని నన్ని 
"వేశాలు తీసుకుని చితమైన న *భాషణలను కల్పించినట్టుకూడా కన 
పడుతుంది,“ [పోల రాజని” ఒక కల్చ్పనఉన్నది కాకతీయ శ్ ర్యాన్ని 

తెలియచేస్తున్నది. ఇటువంటివే కొన్ని కల్పనలను ఇతరులు కొొండరు 

కరూడా యొత్తుకున్నారు. మద్దిపట్ల వెంకటరమణయ్యగారు “స్థాశచేశ్యర 
యుదమసీ* “ యురీతరుణమనీ”ో కొన్ని వీరక్ళ త్యాల నుగ్గడించినాడు* 
రెండోది జాల రనవంతముగా ఉన్నది. హాల్లిఘాటు యుద్ధానంతరము 
రాణాప్రతాపసింగు ఒక నదిని ;దాటడమ నే అతిసాహనకృ త్యాన్ని 
తన గుజ్జము సహాయముశేత చేయడము ఆ జంతువు ఆ పనిచేసి 
ఆయాసము చేత మృతిపాందటము అందుకు రాణా దుఃఖంచడము 
చాలా హృదయర ంజకముగా చి(తించినాడు *క'వి, కొత్తపల్లి జగ్గయ్య 

శ “చైతకా! చైతకాశీ యంచు శాత లేశు 
డనుగుమోమును తన యొడియందు జేళ్చి, 
కనుల నీరొల్క_ ఫుల్కుఫుల్కువునివొరను 

. శాంచియాలేజి కడహౌరి కన్ను మూసి” 
తచూపులలో “సఖ్యము శాండవిన్తున్నది. 
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చౌదరిఅ నే ఆయన సంగా ఖమసింహూనని దాసి “పన్నా” అజే ఆమె 
రాజుయొక్క. చిన్నకుమారుని కస్టాలకోర్చి రక్షించిన కథను 'చాలా 
రనవంతముగా రచించినాడు. జూమవా కోకిలకంఠము విడివడుతున్న ది, 

ఈయన ఖండ కొవ్యాలనుగూరక్చి నచ్చే దశవర్ష వృ తాంతము చెప్పే 
టప్పుడు ముచ్చటిన్తాను. నాళం కృష్టా రావుగారు “పాపాయి “మొద 

లైన కొన్ని లలిత కావ్యాలను రచించినాడు, తుమ్ముల సీశారాము 

మూ ర్రిచౌదరి నపహాజకవికుమూ రుడు “ఆత్మార్పణం అనే కావ్యాన్ని 

రచి-చినాడు. దీవిలో భారత బేశముయొక్క_ టైలతీ క్యానికి మూల 

భూతాలైన కొన్నిధర్మాలను చెప్పినాడు. చక్కని కెలిలో, భారత 
జేశానీకి నహజముగా అలతిధిపూజా, అపకారము చేసిన వాళ్ళకు 
కూడ ఉపకారము చేయడమూ, మొదలైనవి అలంకారాలై న 
గుణాల రనవంతముగా ఒక కథ సృజించి చెప్పినాడు, ఒక వ్యాధుడికి 

ఒక కపోతము, తనయొక్క. (పియుఠాలి నా వ్యాధుడు వలలో పట్టు 
కొని ఉండగా, గాలివానవల్ల చలితోనూ ఆకలితోనూ వాడు బాధ 
పడుతూఉిం కే తన గూటిపుల్లలను చలిమంటగానూ, తన చేహాన్ని 
వాడి ఆకలితీర్చటానికి ఆహారముగానూ అర్పించిందట ! శిబిచక్రవ ర్తి 
కథవలెఉన్నది. చక్కని రనవణెలిలో రచించి ఆహ్తాదముకలగ 

చేసినాడు. ఈయన యితర ఖండ కావ్యాలుకూడా చాలా రనవం 

తొలుగా' ఉంయమై 1 ఈయన నవ్యర చయితలలో చేర్కొన తగిన 

వాడు ! పింగళి కాటూర్లు యేనాడు “తొలకరి రచించినారో మళ్ళీ 

వాళ్ళకు సరనంతీశకటావతము కలగక, ఆలస్యముగా _ కలిగినపుడు 
“నాటికి చేడు” అనే ఖండ కావ్యాన్ని రచించినారు, అందులో లది 

4 ఈయన అత్మ కథను కొంతభాగాన్ని పద్య కాస్యముగా రచించినాడు. 

ఖః జింక పేళ్వరరావు గారు ఈమథ్య కోల ములో విక్షరు హార్యాగో క వియొక్కా 
ఉగ్ జార్జల్ ను ఆంధ్రీకరించి నాడు, ఉనల్లకలవ౫ అనే పేరుతో డ్య్యూమాసు 

(Dumas) “Black 6110” అనే నవలను పరివర్హనము జేనినాడు,పౌల _ప్యహృదయం: 
అనే ఖండ కావ్యము వచ్చినది, 
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వరకు కలగనందుకు వేదన యిప్పుడు వచ్చినందుకు నంతోవము 
చక్కని వాక్చితాలతో చిత్తించినారు. ఈ కాలమే “సౌందరనంచా 
నికి వునాదిపడ్డ కాలము. అనంతపంతుల రామలింగ న్వామిగారి 

'శుక్లపకుం? తయారౌతున్నది. ఈయన శైలి చాలా అంత రార్టము 

కలిగిఉంటుంది. ఒక్కొక్క... చోట తాను భావకవి ననిపించుకుంటూ 

భావకవి తాన్ని నింద చెయ్యడ ము కనివిన్తూఉంటుంది. శేవపిధాన 
మనదీ కావ్యము ! జనమంచీ' నెంకటామయ్య గారు ఒక అంతర్ముఖ 

డన కవికుమూరుడు. ఈయన (వాసీన “నవకుసుమాంజలి” * అనే 

ఖండ కావ్యసంవుటిని విమర్శిస్తూ విమర్శకుడు “ఈయన మానసము 

సౌందర్య మునుండి సత్య వ. 'దెన తిరుగుచున్నది? అన్నాడు. | శ తొవ 

థాని వేలూరి శివరామ శాన్త్రిగారు తమకు వచ్చిన ఐహికసనన్ని వేశాల 

4 (ప్రతిభళో ఈయానకవి త్యాన్ని గూర్చి విమర్శకుడు ఇట్టా అన్నాడు, “వ్యాజ 
నింద వీకికి అభిమాన పా(త్రేమని తోస్తుంది వెనక “కుక్ల్షపక్షముీిలాోనూ యీరీతి రచనే 
సాగించారనుకుంటాము. ) 

“ఈ గంథమున ధ్వనులనేకములు గలవు, 'శ్లేపాద్యలం కారములకిదె బరణి. 
సోస్యములకిక్క_, విచ్శిత్రకల్పనలకు తావు, ఇట్టి “హ్రీళ్ళన కావ్యములు “తెనుగున నింత 
పరకుతేవని చెప్పుట సత్యదూరము కాదు, ౫ (భాగతిలాో విద్యాన్ విశ్వ చాథనరనీంహం 

అ ఈ కావ్యాన్ని తనకుమారు డైన (బహ్మానందుని శే అంకితం వేసీ నాడు, 
ఈయనకుమారులు జనమంచి కామేశ్వరరావు, రామకృన్షలుకాడా సౌరోస(త న్ ప్ర 

సాధకుల . 

నవ్యకును మూంజలి మై = 

“ఇంకటరావయ్య్టగారి ఆళయము వాబ్మయనేవరై శివమారో భరి'ఖేలదంబర 
ధునీ డివ్య పవాషాతు ల్యజవా కాంకీ యై వన పీ యక ౦ఠ హుంకృత్యనుకరణ మె (ప్రకృత్య 

లంకారమై అంత్యమున జ్రీవేళ వలె క్య రౌనిరూపణ మై ధన్య తే గాంచినది” న 

| లీపాద గోపాలకృష్ణమూ ర్చి భారతి 19929 మార్చి 
+ ఈయన కవులు గాథలినీ “బిందు గారబాయిిఅని ఫు _సకాలను, | పకటించి 

నాడూ, 65బబ్బెన్ వామేషానిసాోఅని కృష్ణాపత్రిక యీాయనకొకమారు బిద్రదునిచింది, 
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చేత దేవుడిని తల్చుకు నే చిత్తశొంతి లేదని అన్నాప బేశముగా 
6నిపష్కానము" ఆనే ఒక ఖండ కావ ము వ్రాసినాడు ! | "జేశ్చడిని వెళ్ళ 

గొట్టాడు ప9పంచమునో ఎక్కడా చోటియ్యకుండా ! + కొందరు 

వెనకటితరముభోవ'లెచే మంచి అభివృద్ధికి వచ్చేదినాలలో చేవ్రడు 
నన్ని ధికీ లాక్కున్నాడు, వాళ్ళలో ముఖ్యులు మద్దిపట్ల _ వెంకట 
రమణయ్య, జంధ్యాల ఛివన ఎశ్త్రు క కొంపల్లి జనార్దన రావ్రుగారులు 

ముఖ్యులు. వీరిో శీవన్న శాస్తి న్వీగారు “నంగ, కై లౌ ౭(భాంగ్లీ హీందీ 

జెంగాలీ భాసాకోవిదులు * కొంపల్లై జనార్ధన రావు మంచి పండిత 

వ శములో పుట్టిన స్ఫురదూూవై న యువకుడు, కొంతకాలము “ఉడ 
యిసి అనే పతీ)కనుకూ డా న నడిపి భా పా నేవ చేసినాడు, కాసి యితడు 

ఒక విధమైన సులభముగా అర్ధము కాని భాషను అలవడవేసు 
కున్నాడు! *న్వర్ల యోగి? “వెలుగు మొదలైన వకాంకికా 'నాటకక ర 

కూడాను. జనార్షన రాన్చు చాలా అభివృద్దికి రాదగినవడు ! వీళ్ళుగాక 

| మండపాక పార్వతీశ్వర శా శ్రీ గాద చక్కని రనవత్కవిత్వము 

వాియగలిగి తన వంశానికి వేరు తెచ్చిన పృతిభాశాలి ! శివసొ 
యుజ్యము పొందినాడు! వాలా దుఃఖంచినాము ! .మిగిలినవారిలో 

మల్లాది వెంకట విశ్యనాథశర్శ, కీగిపీ ల్లంజనేయులు, భమిడిపాటి 

రామసోమరూజులు, నిడుమోలు కనకసుందరం, కొప్పరి నారా 

యణనుశా ర్హి, మల్లాది చంద) శేఖర రాను, వెంకటకాళిడాసకన్రలు, 

1 ఈయన॥వాతీలను మొదటినించీ వదివి తేజక్క_టి కనపడుతుంది. అస్తిక్యయలాే 

నించీ (క్రమముగా మెట్లుడిగి నా_స్టిక్యములోకి దిగినట్టు నిదర్శనాలు కనపడ! విశ్వ 

నాథ తాము పుటకతో్ "తెచ్చుకున్న అ స్తీక్యమ్యా ధర్మమా, (క్రమముగా బలమౌాతూ 
వచ్చి నై! ఈవైథర్మ్యము వీళ్ళ(వ్రాతీలలో వ్యక్తమొతూ ఉంటుంది 

1 భావకవి. సుజనా మోడిని, సావిత్రీ సత్యవంతము, _క్రేమమా, దీనచింతామణిి, "వెంకట 

రావుకౌముద్క మోసము ఉదంకుడు, పాలవెల్లి, కేశిపట్టు, విరిసెజ్జ, మున్నగునవి యితేని 

రభనలు; పిరితాత"గారి జీవిత చర్మి కూడా (వ్రాసీనాడు. శుకుమళ్ళ కామేళ్యరరావుగారి 

కక్కు_న పరిజయమున్న ట్లు తెలుస్తున్న ది, 
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న్నకోట వెంకటరత్నశర్శ, వెలువోలు సీతారామయ్య చౌదరి, 

sl ink అప్పలస్వామి, తన్నీరు కృష్ణమూ ర్తి ర్తి అన్నంరాజు శర్మ, 

చి. రావూరి కామేశ్వర రావు, తాపీధర్మా రొవ్ర,పాటిబండమాధవశర్శ, 

దివాకర్ల వెంకటావధాన్లు మొదలైన అనేకమంది చక్కని శైలిలో 

ఖండ కావ్యాలు (వాసిన నా ళ్ళున్నారు, 

కొందరు రాజక వ్రులున్నారు. ప్రంకా న్ట్ ) శ్ర) నికమచేన 

వర నుహో రాజులుం గారు, వెంకటాది? రామచం[దఠఅ ప్పా రావు గార్లు, 

వత్సవాయి వెంకట నసీలాది రాజుగార్లు మొద్నలెనవా ళ్ళున్నారు. 

సీలాది? రాజుగారు కాళిదాసుని శాకుంతలాని కొక పరివ రనము 

వాసినాడు. వాలా రసవంతము గా ఉన్నది. రామచంద్ర అప్పారావు 

గారు నిరంతర సాధన చేస్తున్న రాజకవి. “ సాహిత సమాట్టు కేన 

గారి సంగతి వెనక మనవిచేయనేచేసినాను. వీశేగాక ఇంకా అనేక 

సాధకులున్నారు, పేర్కొననివారు. పీఠందరూ వెనకటి సాధకుల 

మార్లాలనే అనునరించినారు, 

ఇక "గేయాలను సాధించిన వాళ్ళలో వెనకటితరములో వారు 
గాక వైనచెప్పిన వారిలో కొవ్నర్తి నారాయణమూర్తి విన్నకోట 
వెంకటరత్నశర్శ, పూడిపెద్ది వెంకటరమణయ్య, జనమంచి వెంకటా) 

మయ్య, త్రివురాన దొరహారు ముద లెన వారున్నారు. వీళ్ళలో 
దొర వారు “అజవిలాపి మచేశేరుతో మంచి గీ కాన్ని ఒకడాన్నీ, 

వెంకటా/మయ్య గారొక చక్కని జానపద గీతాన్ని కబండిచకను'” నే 

థీ 6కమ్మత్యువు లో; 

6ళమరలివచ్చితి నిదుర లెమ్మిక 

మరణ మెరుగదు జీవ మెన్నడు, 
మదిని నమ్వ్నుడు రాతి చెడలగ 

నుదయ మరుదెంచున్ + 

కాలా చాగున్న ది. “ఎమగడు జీవియెన్నడు” అంటే యింకా బాగుండేజేషూా! 

శా య(ోలు hd కనపడుతున్నది. 
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పేరుతోనూ వ్రాసినారు. కొందరు నూరుపేగతో రచించినారు. 
“తిరుగుబోతు” అనేపేరుతో ఒకాయన ోసీతరువాతో అ్రచేది ఒకటి 
వ్యావవహోరికములో రంచించినాడు, 4లదిబావకుమురదలికి సంవాదరూప 
ముగా ఉన్నది. ఇక నరహరి శెట్టి వెంకటరత్నం, సోమంచి సూర్య 
నారాయణ, వనుగు తిమ్మ రాజు, జయ బేవారెడ్డిగార్లు ముద 'లెన 
వార నేకులున్నారు. జయ బేవారెడ్డిగారి “లవ౦గ తలి జూ౯్లలీ 
(John Lily) అనే ఒక ఆంగ్గకవి కా వ్యానుకరణము. తిమ్మ రాజు 
గారు “శివపూజోనుగూర్చి (వాసినారు. ముద్దుకృష్ణ ణ* రొకనూతన 
వ్యక్తి యీాకాలములో వాసినవాళ్లలో. + ఈయనకూ నాకు 1920 
సంవత్సరములో క్రీ) శ సముద్రాల అప్పలాచార్యులు గారి ద్వారా 

సరినయమైనది. అప్పటికి యింకా విద్యార్థిద శ లోట న్నట్టు జ్ఞాపకము! 
నిగాఢముగా ఉండి యీ కవితాశ _క్రీవిబ్బంభించటానికి పారంభి 
స్తున్నడి, ఈ విధముగా గేయసాధకులు సాథ నచేస్తువచ్చినారు, వీళ్ళకు 
వెనకటివాళ్ళనుగూర్చి చెన్సినమాట లేవ ర్తి స్వవి! కొందరు 
వీళ్ళలో సామాన్య ప్ర పంచములో నించీ కఓ-పమ్యాలనూ 

రూపకాలనూ [గహించినాగు. వెనకటి వాళ్ళళ్లే నే! కవిసామర్ట్యము 
సామ[గి యేరుకోవడములో నే ఉన్నది అసలు! చంద్యుగితో 
మొగముసోల్పడము అనాదినించీ ఉన్నదని యి_త్తడీశిచబ్చితోనూ, 
జడను సర్బముత్రే పోల్చడము అనా దిసిద్ధమని యినపగరిబుతోనూ, 

+ ఇంకో ఆయన “వాలికుడచే”? -పీరుతో 6ఏమోో అని ఒకటి రచించినాడు 

+ ఈయన గీతాలు సాహీరిలోకూడా కొన్ని కనపడశతై] కవానాలప్పి” ఒక 
'జాలనీతముు ఇటువంటి బే కవోలపాటి కూడా, లయకనపడుతున్న దిందులో! కొన్ని 

కథలంకూడ ఉన్నై; “దయ్యాలు న్నాయా” అచేడి మెదలైసవి, 

ముద్దుకృష్ణ ౪ ఆశోకం్క ఆనార్కల్సి టీకప్పులో తుఫాను ? అనే చాటికలను 
వారని ప్రచురించి నాడు, 

నవంబరు 19లికిలే స్థాపించి “జ్వాలి” ఆశే ప్యతిక నడిపిగాడు కొన్నిదినాలం 
“ఎక్కడికి అనే కథలసంపుటి (వ్రాసీనాడుకూడా ఆ కాలములోనే * వైతాళికులు, 

అనేపేరుతో నవ్యకనుల పద్య గేయసంవృటిని జెలువరించినాడ్ము 

నో 
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పోల్చాడనుకోండి ! ఆది నవ్య తా ? విపరీతనవ్యత ! హోన్య ము కోసము 

వా) స్తే యిట్టి కల్పనలు కావ్యోసస్కా_'రాలు కావచ్చు! గాడేపల్లి 

అనంతముగారు 'వృదయపటమినిఒక గీతమురచించినాడు. అందులో, 

(కాంత! నీ. దుఃఖోదకములలోన 

తడిపియంచితి హృదయవ(న్త్రృమ్మురమ్ము, 

నీట హృదయమ్ము బరువెక్కె నీదు మృదుక' 
రమ్ముల హృదయము పిశిచికొమ్ము, చివిక్తి 

చినిగిపోవకము నన్నె, అశేపసాఖ్య 

వీచికల నారగట్టుమో (పియసఖుండ!? 

(కాంత! (వియుడా!) అని (వాసినాడు. గుడ్డనాన పెట్టడము, 
వీండటము ఇది చాలాజుగుప్పాకరము. రూపకము చాలానవ్యముగా 

ఉందనుకున్నాడు కాని న్నే వికుమారుడు,“హృద యమూ విడిచికొొ ము క 

అన్నప్పుడు జుగుప్పాకరమైన అక్టమువస్తున్నదని యెంతమ్మాతము 
దృష్టీ లేకపోయినది.4 అందుకనే కవితాసామా(గి యేరుళకోడములో 
ఉన్నది. కవిపతిభ! లాకుణికు డీ సందర్భములో చెబుతూ యీ 
(కందిది స్వభావోక్తి కాదన్నాడు, 

(మాహీప్యత్రీ పురీమ భ్యే ముహుర్మాఘాయ మేదినీం, 

విక పాదం సమద ఎకో గ్వామూాతిం విసృజత్యపో!)” 

పై గీతముసరిగా ఇట్లాగే ఉన్నది, కవిత్వము సులభము కావ 
చ్చును గాని భావోజా త్తతకొరవకూడదు! ఇటీవల (వ్రాతలన్నిటిలో 
ఛందస్నాంక ర్యాది. వెనక చెప్పిన కొన్నిలశ్షణాలునే్న. యన్, జి, 

ఆచార్య గారు తమ అసమచ ంద్సుసులో (వాన్తూ నేఉన్నాడు. మరిచి 

నాను, ఈకాలముళోకూడా పాపినేని వెంకి శుశ్వర రోొన్ర గారనే 
ఆయన భావగద్యము నాయటానికి యత్ని ంచినాడు. 

4 ఎటువంటి జారిణీకూడా యిట్లా బహిరంగముగా మాట్లాడదు, క్రిందటి తరము 
లో ఇంగ్లాండు ఆస్తానకవి అల్ ఫెడ్ అన్షిన్ (Alfred Austin): 

“Poetry is the.transfig uration of life, on imaginative represen- 
ta ion of whatever men perceive, feel, think, or do.” 
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“ కోయిలా! నన్ను పరిపాసించెదబేల+ తియ్యమామిడిచి వ్రురుగొంపములయందు 
గారుచుంటివనియా! లాలిపాటలవై తేలిపోవుచుంటివనియా! విశ్వకుమారిని మేలు 
కొలర్చుచుంటివనియా9 పరిసీహంచిన పరిహసింతువ్రుగాక ! నాకేమి యడుకు?, 

దీన్ని పరీక్షించుట చదువరులకే  వదులుతున్నాను, 
“రేయిలో అ నేకులకు__ అనగా దాదాపు నగముమంది కవికుమారు 

లకు-గానవస్తువై నది. వవోకొన్నితప్ప అన్నీ చాలా పేలవముగాఉన్నె! 
కోయిల పేరెత్తగా నే కవులమాతామని కొందరు (భమపడ్డారు! చిత్త 

నంప్కా_రము లన్ని టికంకె ముఖ్యము, ఎరున్రసామ్యువ లె దాన్ని తెచ్చి 

పెట్టుకుంకే వెంటనే స్వభావ విరుద్ధముగా కనపడుతుంది! 

కథను ఎత్తుకుం కు చాలామంది సాధకులు కనీపిసారు, ఇక్కడ 

'వెనకటితరములోవ లెనే భాష బహుళముగా వ్యావహోరిక మే (వాసి 

నారు. కొందరు, కొత్తపల్లి సూర్వారాన్రగారివంటి మడికట్టుకున్న 

వాళ్ళుకూడా 'లేశ్రపో లేదు. వేలూరి వంటివాళ్ళు అటాయిటూకూ చా 

ఉన్నారు. ఈయన కథలలో కొంచెము బిరుసుదనము కనపడుతుంది, 

కాని పండిత కథకులళలో ఒకడు. ఈయన చిత్తవరిణామాన్ని ఆను 

పూర్తిగా పరీక్రించడం ఒక గొప్ప కొర్యను ! ఈకథకులలో కొందరు 
వెనకటి వాళ్లు కనపడుతున్నారు, మునిమాణిక్యం మొక్క_పాట్లతో 

నమాన మెన ఒకవ్య క్రి యీకాలములో బయటపడ్డాడు. భమిడిపాటి 

కా మేళ్వర రాన్ర గారి కథాకథనం ఒక విళిష్టమార్షము. అందులో 

మంచి(ప్రకృతి పరిశీలన, చక్కని వ్యావహారికం, హృదయరంజక 
మైన వోస్య ము ఉండు, ఈయన కథలు భావకు అలంకారాలు | 

వెనకటి వాళ్ళలో వేదుల “అనితమ్మ” అని ఒక చక్కి కథను 

వ్రాసినాడు. వీరేగాక విశ్వనాథ పద్యాలలో ఎట్లా విజృంభించి 
నాడో కథలలభోకూ డా 'అట్లాగే విజ్బృంభించినాడు. క్ న్ని (పత్యే 

కతలు చూపినాడు. “తస్మాత్ ! నగలమిద ఆమె నిరాదరణ” 
అన్నాడొక్క చోట ! ఈయనయెప్పుడూ భావ, శీల వై విధ్యముగల 
పాత్రలను చితించటనులో చాలా సమర్గుడు. ఈకాలములో నే “వక 

వీరి రచించినాడు. ఎల్లప్పుడూ నై_తి కాడర్భ ముముందు చుక్కాని 
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వ లెనడుస్తూఉంటుంది. “తిరోధానోమ నేజక కథలో ఎంత ఐహీకము 
లో డిగిపోకే అంత ఆముష్మికానికి దూరమాతామనే నీతి 
చక్కగా పోవించినాడు, భమిడిపాతి రామసోమయాజులు, వెంపటి 

నాగభూవణం (1909), బులుసు వెంకటరమణయ్య, సోమయాజుల 
వెంకట రొమమూ ర్తి, గోప రాజు రాజన్న, మల్లాది రామకృష్ణశాత్రి 

(1906గార్లు చక్కని _శెలిళలో (పకృతిసిద్ధముగా కథలను రచించినారు, 

మాడ పాటి హనుమంత రావ గా?రీకాలములో “| "పేం చెందు హింద్ 

కథలను కొన్నిటి పరివ్రర్తనము చేసినాడు. వాటిభో'ల్రక కావలసిన 

జేమి అనేది ఒకటి, చింతా శంకరదీక్రితులచే పేరుతో కొన్ని కథ 
లునైష! చింతా భీమశంకరం, దీక్షితులుగార్లూ కలిసి యీ సమిష్టి 

నామం (గహించినారట ! ఈ భీముశంకరంగారు*కూ డా సారస్వత సేవ 

వేసినవా జే |! 

ఈ వై మార్తాలళో (స్ర్రీలుకూడా కొందరు సాధన వెయ 

డానికి పూనుకున్నారు. వారిలో “అమలిఅ నే పేరుతో ోవిషాదగీతి"ి 
అని ఒక ఆమె గీతము (వాసింది! (అమల అ)కే నేను (స్రీ అను 
కున్నాను, ఏటి. సరన్వతిగారు “నం బేశమి నీ [దోణంరాజు లశ్రీ 
బాయమ్మగారు అప్పట్లో చనిపోయిన మాగంటి అన్నపూర్ణా డేవి 
పెన “నృ గతో అనీ కవితిలక కాంచనపలి కనక మ్మ గారు 

cn 

“(శ్రీశామ_స్తవమున్నూ్నూ, వా(జేన్ర రం గనాయకమ్మ గారు 
వె రాగోద్యయమ' నీ . రా జేశ్వరిగారు “ధర్మపత్ని "అనీ, యా విధ 

ముగా కొందరు చక్కని హృదయం౦గమమైన ఖండ కావ్యాలను రచి 

యించినారు. + కథలు (నాసిన వాళ్ళలో గుమ్ముడీదల దుర్తాబా 

1 వీరు హె(్రాబాదు నివానీ! సౌాంఫికము గా, రాజకీయము గా టెళ్ళానిక 
ము"గ్కా జాతీ నభివృద్దిభోకి శ్రీనుకురావలె ననే ఆదర్శానికి జన్మ ఛారపోసీన వ్య gl 

* స్కూళ్ళు యినస్పెక్షరు గా ఉండి 1940 లా వైలాసవానీ అయినాడట, 
ముదటిసాహీన్తీ సంచికలలో “మార. తి” అనేపేరుతో వ్రాసింది దీక్షితులు గారని సభా 
పతి అన్నారుః 

4 వెనకటి తరములో మొసల్లికంటి రామబాయన్ము గారు పోహీతిలో “సదయ 
ఫీణినీ 'యేడ్యనలదన్యు పసికూన యెల్ల జేళఆనీ కొన్ని ఖండ 'కావ్యాలం (వాసీ చారు, 
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యమ్మగారు కూడా యెన్నదగింది ! ఈమె “పశ్చాత్తాపం అనే ఒక 
నీతిదాయకమైన కథ (వాసింది. తుదకు కథలో నాయికకు పళ్చా 

తాపము కలిగి భర్త కాళ్ళమిోదపడి తమించమని వేడుకుంటుంది ! 
ఆధునిక యువతులకు కొందరికి చాలా నీతిజాయకము,  ఈకాలము 
లోనే మ(డాసుళో ఉన్న కేసరి కుటీరం స్థాపకుడైన కె. య౯, 
శేరి గారు “గర్బ హాలత్ష్య' అనే ఒక మాసప తిక క్రీ లకోనము పెట్టి 

నడువుతున్నాడు, a స తీ ఇది ఆగిపోయింది. గుమ్మడిదల 
దుర్థాకాయమ్మ గారు “ఆంధ్రమహిళి అనే పత్రిక వెట్టి (న్ర్రీలకై సేవ 
చేయడానికి పూనుకున్నది. నవ్యమార్హాలలో సాధన చేస్తున్న (స్రీలు 

వాలామంది దానిలో (వాయడము మొదలు పెట్టిన 9దుచేత భారతిలో 

నాసే (స్రీ లనంఖ్య తక్కువైంది ! 

జూలూరి తులశమ్మ గారు “బుతుమాలి ఆం(ధసర్వ్యన్యములో 

(వాసిందికొందరు యువకులు గురజాడ అప్పారావుగారి కన్నాకుల్క._ 

మార్చాన్ని అవలంబించిన వాళ్ళున్నారు. వాళ్ళల్లో కొల్లూరు ధరా 
రాయకవి “పోక్టికల్ కవిత్వమని అప్పాళావుగారి గిరీశాన్నే ఉళ్లే 
ఖన్తూ వ్యోసినాడు ! వెంపటి పురుషోత్తం భాగ్య రేఖ” అనేదొకటి 
(వాసినారు. కాని అప్పారావుగారి పటిమ రాలేదనే చెప్పవలె! 
ఏవో మూటలను కలిపి నవ్వుపుట్టించడమా అప్పారావుగా 8 లం; 
చెమ్మ రాజు లక్ష్మీపతి అనే ఆయన “బారోలీ విజయిమ నే పేరుతో 
అప్పు డక్కడ జరిగే విజయవంతమైన బక సన్ని వేశాన్నిగూర్చి 

పొడినాడు, “వీరమ్ము చేరంటాలు” "అశే ఒక వీరగాథను ఉన్నవ 

లశ్న్మీనా రాయణ గారు చక్క-నిజానపద వ్యావహారికములో రచించి 

నాడు. ఈయన సెరె త్రితే “మాలపల్లి” జ్ఞాపక మొస్తుంది. ఈ “మాల 

పలి” అనేది ఒక అద్భుతమైన నవల, ఈ కాలానికి ఇచే ఉత్తమమైన 

నవల అని చెప్పవ లే, దీన్ని ఈయస జైల్లో ఉండగా (వాసీనాడు, 

వె టికొచ్చి ప్రచురించినాడు, ఇందులో సామ్య వాదండఉన్న దని వెంటనే 

సర్కా.రువారు దానిమిద ఆంత పెట్టినారు. తర్వాత కొన్ని సంవత్స 

రాలకు పునర్భుది)తమైనది, ఈయన వాగిసిన యేగింథములోనై నా 
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ఆంధథా /భిమానము పొంగి పొర్లుతూ ఉంటుంది! ఈయన సారస్వత నేవే 

కాకుండా సాంఫుక, రాజకీయ, పిద్యా సేవచేస్తున్న Wel గుంటూరు 

లోఉన్న “*ళారదానికేతనమో నే సంసయీయన సేనకు నజీవో దా 

హరణము! ఈయనళో ఈయన ధర్ముపల్ని లక్షీ బాయమ్ముగారు కూడ 
సేవచేసి చిరన్మరణీయఅయింది! ఇద్దరూ అనేకమార్లు శ్రీ క మ్ల పష 

జన్గస్థానానకి వెళ్ళివచ్చి పవితు లై సారు, ఒక కవికు! పారుడు జస్టిసు 

పమాన్నీ క్ష విత్యములోకి తెచ్చినాడు, చావ్మాణులు మొదటినుంచి 

చేసిన, దుర్భాన్లాల నన్ని టినీ గుదిగుచ్చి బుద్ధి చెప్పినాడు “అధి శేపం” 
అనే ఖండ కావ్యములో. ఈయన పేరు వెలగపూడి దానయ్య చౌదరి, 

ఈయన కమ్మవారికి చెందిన నాడు. చాహ్మణని రాస వీవిధముగా 

కావ్యరూపముగా వ్యోసిన క వీకు మారు డు మరొకడు కానరాడు. 

ఈయన హృదయ తాప మిందుభో గోచరిస్తున్న ది, 

సెట్టి నటు గిడుగువారి శిష్యుడు. అప్పారావు 

గారి మార్లానుతయూయి. అ నేక 

ఫస కమా లు వా నీనాడు, 

తర్వాత మానివేసినాడు. (శ్రీ (శీ శ్రీ 

విక )మ చేవవర్శ మహో శాజులుం 

గారికి ఆ _ప్తమిత్రడు, ఆయనను 

కృతిపతిని చేసినాడుకూడాను. 

ఈయన చేసినఒక గొప్పకార 

ముంది.రవివర్శు చిత్నించిన నుప్ర 
సిద్ధ చి కలకు అంధానువా 

దమును పద్యరూపముగా నాసి 

నాడు, “ దమయంలి-హంసన * 

వి శా మి త తపోభంగ ము 

గంగావతరణం” మొద లైన 

చితా9లను సారన్వతములోకి 
'లెచ్చినాడుం ఎవరై నా ఈయన 
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పద్యాలనూూ, రవివర్మ చిత్రాలనూ, కలివి అచ్చువే నే దేశ భాషూసేవ 
చపినవా శ్లౌతారు. 

నాటక౦, 

నాటకము సంగతి రెంకుముక్క..లు చెప్పుకుందాము, చిన్న చిన్న 

నాటకాలు అన గా రెండుమూడు రంగాలుఉం డేని వదిలేసాను, నాటక 

కర్తలు సామాన్యముగా గాాంథికాన్నే వాడి, పాతోఇచితభాపకు 
పా/ముఖ్య మిచ్చినారు. కొందరు ఇందులో బొత్తుగా పద్యాన్ని 
వాడనివాళ్ళున్నారు. వాడిన వాళ్ళుకూడా ఉన్నారు, సి, శామేశ్యంర 
రావ్రు గార చేఆయన “కువెలుడ*ని ఒకనాటకములో (గాంథికాం థా న్నే 

వాడినాడుః వీంగల్ళి నాగేంద్ర రావుగారు 7 “నారాజు అనే నాటకము 
రనవంతము గా నే రచించినాడు,అందుళో అయన చు తసంస్థారము కాని 
భావనే ఉపయోగించినాడు * కాళ్ళకూరి గోపాలరావ్రగారు కూడా 
చక గ్రాన్మిశె లిలో నాటకాలు వాసినారు, వా లీ కి” అని ఒకటీ 
“తిమ రును” అని ఒకటీ, యీరెండు చాలాబాగాఉన్నవి ! “వాల్మీకి: 

మన స్తత్యము ప్రధానముగాఉిన్న నాటకము. వాల్మీ కియొ క్క 
మొదటి వృ క్రీ ఆయనకు నారదాదులు వచ్చి జ్ఞానము (ప్రసాదించడం 
దానివల్ల వచ్చినమౌార్చు, అది వ చ్చేటప్పుడు కలిగే చి త్తృవిశార వైవి 

ధ్యము కుమా ర్నెయొక్క. ప్రవర్తనా మొద్నలెనవి చాలా హృదయం 
గముగా రచించినాడు ఒక సలములో అనగా తండి /యొక్క_ ఆశార 

దర్శనమైనప్పుడు చదువుతూ ఉం కే సేక్సియరగు “వో'న్టైట్ 7” అనే 

నాటకములో దయ్యపురంగము చదువుతున్నట్టు అనుభవిస్తాము, 

వాల్మీకి ఆ రంగంత ర్యాత పునర్జన్మను పొందినట్టు భావిసాడు. గోపాల 

+ ఈయన యిప్పటికీ రచనలు సాగిన్లూనే ఉన్నాడు. ఇటీవలే “వింధ్యరాణి' 
అనే ఒకటి 'వెలువడ్డది. 

వావిలాల సోమయాజోలు “నాయకురాలంి ఆనే నాటకాన్నీ రామశాధం 

'వీచ్చక్తిిన్కు కొండముది గోపాలరాయళర్మ “ఎదురీతిను రచించి (ప్రదర్శింప 
జేన్తున్నా క. 
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రావ గారుకూడా అనేక ఖ౦డ కా వ్యాల ను రచించినాడు. 

6“సాందర్యమంజరి కథ”విశ్వ దాత ఆద రానికి చాలా నంవత్ప రాలు 

పాతు్ర)డై నాడు. దివంగతుడై నాడు, “తిమ్మునుసుకూడా చక్కని 

ki లిలో నేఉంటుంది, పాత0లయొక్క శీఅపోవణముభళో ఈయన 

మిక్కిలిదిట్ట! అ నేకులవ లె ఎట్లాగో మొదలెట్టి నడపడము కాకుండా, 

ముంచే నొట కావయ వాలని టిసీ కూరుకుని "రచించే దీర ద ర్న, 

చలమచర్ల రంగాచార్నుల “హలికుడు” నాటకం“*అది ఒక పళిష్టతగల 

యుత్కృవ్షనాటకము. కవిజీవి తొన్ని చిత్రించడములో ప్రథమ గృంథ 
మని చెప్పిన చాలును. 

“హారిశ్చంద?' “'సావితిి అనే చీరతో అకథలలో భావపూర్ణ 

వస్తుయుతా లెన తుదిభాగాలను వ్యావహారిక ములో రచించినాడు, 

కాలీ సపోమయుజుల సుంద రాొవముమూ రిగారు అనే ఆయన' 

ఈయన తన ఉపోద్ధాతము గో, (గాంఖి కాంధ ముపట్ల తమ కాదరము 

తేకపో లేదనీ; కాన్ వ్యావహారికముభో వాసే స్తే రససిద్ధి కాదా అనే 

పరీవకోసము కొసీ నాటకాలను రచించానసీ, ఫ్రీట్టీంల్టీ9 జయపురము 
వమహారాజులంగారికి చదివీ ఏనిపించాననీ; ఆయన చాలా మెచ్చు 

కున్నా డనీ అందుచేత ప్రక టిస్తున్నా ననీ, వ్యాసుకున్నాడు. నహృద 

యులను బలవంత పెడి జే వా ళ్ళేమంటారు ! చాగుందంటారు ! తొలి 

పలుకుకూ డా వాళిస్తారు ! శిఫారసుకూడా యిస్తారు! ఈ సాటకాలు, 

(పచారములో ఉన్న లశ్ష్హ్మ్మీ కాంతకవి గారి “వారిశ్చం(దం'త రన 

న్ఫూర్తిగాని; సచ్చిదానంద కొస్త్రిగారి “సావి(త్రి అంత ఆహ్లాదము 
గాని, కల్లిజన్న య్యా లేవో 'తేల్చుకోవడము చదువరులశే “వదులు 
తున్నాను. చాలా సావాసించా డీయన ! ఒక్కసంగతి చెప్పదలచి 
నాను, గద్యములో సరససిద్ధికాదని నాఆశయముకాదు, అట్లాగై తే 
పానుగంటి వారిని తోసి రాజనవలసి వస్తుంది ! కాని భావపూన్షముగో 

హృదయమున్న పుడు పద్యము -నెలువడ్డంత సులభముగా గద్యము 

జెలువడదు, * పద్యము భానప)థానము గద్యము చైశద్య( ప్రధానము 

* “థావో(దేకాన్ని (ప్రకటించడానికి గద్యముకం'కు 'పద్య'మే ఊఉ త్తనునము' 'సఖొపతి 
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వాల్మీకికి “శిశేకం శ్ఞోకరూపముగా వచ్చింది.” వసారన్యతముభో నైనా 

చూడండి, (పథమ(గంథాలు పద్వరూపముగా ఉన్నై! బుగేషదము 

పద్యరూపము ! హృద్దతమైన భావాలు సైకొచ్చేటప్పుడు ఒకవిధమైన 
“లయ”లోవసై. ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళఆసప్రులు ఏడవడ 

మెప్పుడైనా యో(గంథక ర విన్నాడో లేదో! వినేఉంకే అందులో 

ఉండే *లయోను ఆయన తెలుసుకోలేక పోవడము చాలా విచారము. 

అధునకులు చాలామంది గేయములో యతి(ప్రానలోలయ” నిస్రైయని 

వాటిని వాటిస్తున్నారు ! _పకృతిలోనే ఒకవిధమైన లయ అంతర్భహి 

రాష్ట్రా ప్తమై. ఉన్నది! కాబట్టి అసామాన్యమైన వ్య క్రితప్పు అట్టి 

సనందర్భాలగో పొడిమాటలతో రనన్ఫూ ర్తి చేయలేడు! ఈయన 
యాసాధన యీ శెండు నాటక భాగాలతో పూర్తెనది! ఇంకా యీవిధ 
ముగా (వాయబేదు ! బహుశ! ఈయనే "తెలిసిన జేమో యా 

సంగతి ! 

జయుంతి, సుజొతలం - సాహిత్యసాధన 

“జయంతి” పత్రిక చాలా గొప్పగా ఉండేది. దీనిలో (వాసే 
వాళ్ళను చరా స్తే వెనకటి ఉన్నవ లశీర్ణనా రాయణగారివంటివే తృలూ, 

నాయని సుబ్బా రావు, కృష్ణ శాస్త్రీ, బూర్గుల రామకృ వ్ల రావు గార్ల 

వంటి నవ్యులూ, పంబాగ్ను లవారివంటి పండితులూ*, భావరాజు, 

మల్లంపల్లి వంటి పరినోధకులూ, కనబడ తారు, హా ళ్ళనుగూర్చి వెనకి 

మనము తెలుసుకు నే ఉన్నాము. పోతే ఒక్కవిషయము మాత్రము 
ఎక్కువగా కనపడుతుంది |! విశ్వనాథ భావస్య్నాతం త్యాసికి చారి 

యేర్చడిందని, ఈయనలో నహజముగాఉన్న “శ క్రి” కమంగావికసిస్తూ 
పూర్ణముగా సతం(త్రంకానవడానికి దగ్గరకొొస్తూఉన్న దని, ఈ అత్మ 

విశ్వాసబీజాలు వెనకనే కొంచెము మనవి చేసేఉన్నాను, ఇంతేగాక 
యీయన “పెంకెతనం”కూడా విశసిన్తూ ఉందని కూడా తెలుస్తుంది. 

ఈ గుణముగొప్పళవికి సహజముగా ఉంటుంది, శ్రీనాథుడి షంకెతినంి 
పెద్దన కణాంకెతనం”, యింతేకుపూర ౦ నన్నయ తిక గ్రాన్నల “పెంకేె 

|| 
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తనం” గనక పరీశ్షి స్టే అది శకెనుగుసాహి త్యాని కెంత ఉపకారము 

చేసినదీ తెలుస్తుంది, గురజాడ గిడుగువార్ల “పెంకెతన మే” రాయ 
(పోలు, జేనులపల్లి, వేదుల,బనవ రాజు, నండూ ర్ల “పెంకెతన మే”తుదకు 

నభాపతిగారి “కనపడని పెంకెతనిమే, నవ్యసాహిత్య దోహదమైన 

దని వెనకటి చరిత్రవల్ల తెలుసుకున్నా ము, ఇటువంటి 'పెంకెతన మే 

విశ్వనాథకు నస్తున్నట్యూ వెనకటి నవ్వులందరికం కొ ఈ అంశ 

యీయన దగ్గర యొక్కువపాలుగా ఉన్నట్టూ కూడా తెలుస్తుంది, 
౧ లు జాలి 

తుదకు “మారుమూల పదాలోనుపయోగించే పద్ధతిని సాధించుకోనడ 

మంత పెంకెతనము కూడా అలవడుతున్న దని స్పష్టపడుతున్నది. ఈ 

ఎ “వెంకెతనం” యీయనకు oe అనితర నులభస్థాన మిచ్చి 

నది. ముఖ్య కారణ "మేని 

అని ఆభోచి స్తే యాయ 

నలో ధర్మబీజ మున్నది ! 

ఈ ధర్ముబీజమే “పెంకెతన 

మ” నే దుకూలము ధరించి, 

చుట్టూ బహుళముగా కన 

పడుతున్న . తిరుగు చాట చే 

నగ్న తనుంచీ, అర్థన(్ర్ర 
వన ఉం వు 

నో టం: వా న ధారణాన్నుంచీ, యీయన 

క విళ్వాన్ని ఏిలకుణము చేసినది. చ థర్మబీజయు ఉన్న 
రాయ(పోలు కృతులూ, విశ్వనాథవీ వెనకటి దశవర్ష కాలానికి 
ఈదశ వర్ష కాలానికీ, మండనాయమానాలు, మిగిలినవి యెన్నైనా 
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వన్నెచిన్నెలు గలిగిన దివ్వాప ప్పరనల వంటివి, ఇవి స్వచ్చ (ప్రకృతి 

రూప్కులెన “శ్రీ వాణీగిరిజల” వంటివి. మూడో రకము సొనలవంటివి 

అసం; ఖా కాలు * 

“సుజాతొ నంగతికూడా కొంచెము తెలుసుకుందాము. ఇది 

నిజాంరాష్ట్ర/ములో హైద్రాబాదులో పుట్టినది. ఈ రాష్ట్ర్రభాగానికి 

'తెలంగాణమని చేరు, ఆం(ధ బేశములో ఫుట్టిన సాహిత్యపిపాన యిక్క-- 

డికికూడా యీ దశవర్ష కాలములో ఆంధ దేశ భాపాభిమానాలు తలె 

తనె ! “నశలధొండ* నారపట్రిక సై నాపీించబడింది. కె ఛామాణారి 

అనే చితకారు డగువిస్తు న్నాడు. 

“సుజాతొఅని ఒక చక్కని మాసషతిశేగాక “నీలగిరి”! మొద 
లైనవి మరికొన్ని పుట్టి అంతరించినై ! *సుజోతి 4 సంవత్సరాలు 
భాసా నేవ చేసింది. ఇఇందులోకూడా మనము వెనక తెలుసుకున్న 

పేర్ణవారు కొందరూ కనపడుతూనే ఉన్నారు, వెనకటి మా 

కంు చెప్పుకోదగ్గ యింకా నూతనమార్దా లేమి యిందులో టన 

బడటము లేదు, 'సుజాతిను తలిచేటప్పటికి ఒక్క. ఆంధయువకుడి పేరు 

ద్ర ీ వాంది, సిరిగూరి జయ రావు చక్కని ఖండ కావ్యాలు (వానూ 

ఉండేవాడు. * 

ఈ సాహీత్రిలో (పణయగీతాలు[ వానే గిరికుమాగుడు జయంతీలోేకినచ్చి నాడు. 

ఇది ఇప్పటికీ అవిచ్చిన్న మగా జరుగుతూ చదేశభో సా సేవలు చేన్తూనే ఉన్నది, 

చాలా సంతోషం! దీర్టాయవై యితోధిక 'సేవవేయగాక | 

త్త ఇంగ్లాండుపోయి సీవిల్ స సర్వీసు పరీతులో ఉత్రీల్లకామధ్యరాష్ట్రలల క్ర లెక్ష 

రుద్యోగ ము చేన్తూ మృత్యువాత పడినాడుం. నిజాం కళాశాలలో చరి శాచార్యుడు గా 

పనిచేసి విశ్రాంతి తీసికొంటున్న సిరుగూరు హానుమంఠరావుగారీ జయరావుగారి 

అన్న గారే, 
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ఈకాలములో విమర్శనముబాలా- చెకుగుతున్నది, నాటక 

రచనా, ప్రదర్శనమూ కూడా విమర్శకుల పరీక్షకులో నై నై ! కవిత 
తత్వము కూడా చర్చకు పొలైనది. 1914సంవత్సరములో రామలింగా 

రెడ్డిగారి (గంథము త ర్వాత అక్క_డక్క_డా వ్యానరూపముగా విమ 

ర్భకులు (వాయడము మొదలెట్టినారు, కాని విరివిగా సమస్త విష 

యాలూ చర్చించిన నమ్మ్యగ (గ్రంథము వెలువడలేదు. పుగాణం 

సూరి శాత్త్రిగారు చాలా చి త్తసంస్కారము గల వ్య క్తి. లలితకళా 

స్మూతాలను బాగా జీర్ణించుకున్న విమర్శకుడు, ఈయన తానొక 

గృబోన్ని నిర్మించదలచి డానిక ఫపునాదినుంచీప్తానూ, క ట్రడమూ, 

కూడా స్వయముగా నిర్యహించుకున్న వేత్త! ఈయన మూడు విమ 

రన (గంఛాలు రచించినాడు. నాట్యంమిాదా, నాటకంమిో దా, 

“నాట్యాంబుజ నాట్టత్పలాలూ” విమర్శనముమిోద “విమర్శక 

పారిజాతొమనీ. ఇవి ఉద్ల)ింథాలు! “సంఘ సంస్క_రణోపన్యా ఫాలి”త్రో 
నిండి ఉండక, వవయ మే (ప్రధానముగా (వాసినపి! పా శ్చాత్వక విత్వ 

త త్వాన్ని ఉగ్గడిస్తూ మన దానితో సాధ్యమైనంత వరకు సమన్వయిస్తూ 

పోయినాడు. కాని దయూయనకూ్కూ-డా నంస్కృృతములో ఉన్న రన 

ఇాన్రృము కొంతవరకు అచుంబిత మవడంచేత పూర్తిగా చెయ్యలేక 
ఫోయినొడు, కాని “*శేషంకో పేనపూర యేల్” అ నేపనిమా (త్రము 

చెయ్య లేదు. అప్పటి కాలములో ఉండే నాటకకంపెనీలు, సుప్రసిద్ధ 

నబులు, వాళ్ళ విశిష్ట తా, మొదలైనవన్నీ చాలాబాగా చర్చించి 

నటకులకూ్క్క్క డా ఒకస్థానాన్ని చ్చినాడు, నాట్యకళకు ఈపు_స్తకాలవల్ల 

ఒకవిధమైన గౌరవము వచ్చినది, ఇవిగాక యీయన పత్రికల్లో యి 
పిషయాలనుగూర్చి అ నేక వ్యా సాలుకూడా (వాన్తూం డేవాడుం ఇటీ 

నల ఈయన కీర్తిశేముడెినాడు. * కోరాడ రామకృష్ణయ్య, రంగ 
స్వామి నరన్వతి, పరవస్తు రామానుజస్యామి మొదలగువారు భాసా 

9 థి 

* కాలములో పింగళి కాటూర్ల్యూ పసువు రి యజ్ఞనారాయణకా స్ట్రీ,కోట 
_ ఆంజనీయలు, పారుపల్లి సుబ్బారావు. మొదలైెనవాళ్లు చాలానుంది ఈయనకు కవి నట 
మితులంండేవాళ్ళు. నాటకవిషయాలలో సంప్రదింపులు జరుగుతూ ఉండేవని] 
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తత్వవిమర్శన చేసినారు. బాలకవి భోగరాజు నారాయణమూ ర్రిగారు 

“అం (ధ్రకవిత్వచరిత్ర”ను (నాసినారుజ. శేకుమళ్ళ అచ్యుత రా వుగా 

రొక వాబ్భయ చరిత్రకు పునాది వేస్తున్నాడు గొల్లపూడి 

(శీరామశా స్పీ)గారు తమ నాటకరంగ (గంథానికి దో వాదముచేస్తూ 
అప్పుడవ్వుడూ వ్యాసాలు, రచిస్తున్నాడుం నాగలింగం వెంక శుశ౧ర 

శాస్త్రి మొదలైనవాళ్ళు విమర్శనవ్యాసాలు (వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు, 
డాక్టరు చిలుకూరి నారాయణరావుగా రీకాలములో నే తమ భావి 
భాపొసేవకు సాధన చేసుకుంటున్నాడు. ఆంగ్లములో (ద్రావిడ భాషా 
తత్వాన్ని గూర్చి ఒక [గంథముకూడా( వాసినాడు, చాలా విమర్శనము 

తోకూడి ఉన్నది అది కోరాడ శామకృష్ణయ్యగారు మద్రాసు 
విశ్వవిద్యాలయ పరినోధకులుగా నియమింపబడి, పరినోధనకు మంచి 

అవకాశముకలిగి మహాభారత కవితా విమర్శనము మొదలై న అనేక 

పరిశోధన (గ థాలను రచించినాడు పెండ్యాల వెంకట సుబ్రహ్మణ్య 

చా స్తగారు (పాచీన వాజ్మయ పరినోధనముచేస్తి తమ పరిశోధనా 

ఫలాలను చేశాని కందచేస్తున్నా డుం మానవల్లి, వేటూర్లు తాము 

పరివ్రోధనలో చూచిన నూతన విషయాలను బేశానికి సమర్పిస్తూ నే 
ఉన్నారు.మల్తంపల్లి భావరాజులు తేమ శాసనపరిశోధనలను చరి[తిళు 

సహాయము ఇ్రస్తూశేఉన్నారు. మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్యగారు 

సంస్కృతములో ఉన్న “కామందకీయ రాజనీతిని 'అెలుగులోనికి 
పరివ రనము చేసినాడు. చిలుకూరు ఏరభ(ద రావుగారు భారతిష్రటలను 
తెమ పరిశోధనలతో అలంకరిస్తూనే ఉన్నాడు, డాక్టరు నేలటూరు 
వెంకటరమణయ్యగారు తమ చర్విత పరిశోధనలనుచేసి చరిత్రను 

సత్యకథ నముగా చేయటము సొగించినాడు, మిగిలిన వానికీమిగాని 

పెండ్యాలవారి పరిశోధన చాలా చమత్కారముగా ఉంటుంది. 

4 “విజయనగర సాామాజ్యాం్ర పారస్వతముోమిద ఇంగ్లిషులో ఒళ చర్మిత్ర 
తర్వాత (పమరించి నాడు. 

“విజయనగర సా మాజ్యమందలి ఆఆధ్రవాబ్మయ చరి తేమ'ని "కెలుగులోను 

పింగళి నూర నార్యునిమోద ఇంగ్లీ పులో ఒక (గ్రంథాన్ని రచించినాడు. . 



శీట్రక్తీ నవ్యాంధ్ర సాహీత్య కిథులు 

మామూలు(త్రోవకు కొంచము భిన్నముగా ఉంటుంది. ఈయన గొప్ప 
మేథా శాలి. చాలా (గంథాలను రచించినాడు. నేత్రదృష్టి ఫొరవ 

డినా పరిశోధనము మానలేదు, ఆప న్లంబుడినిగూర్చి చాలా 

శ్రమచేసి పరిశ్లోధించినాడు. చెప్పదలచిన విషయము కుండ 

బద్దలు కొట్టినట్టు చిప్పెయ్యట మే కాని ఒకరికి కోపము గాని తాపము 
గాని వస్తుందని ఆలోచించడములేదు. ఆయనంత పరికోధకుడికి తప్ప 
అంత స్వాతంత్ర్యము ఉండటము కష్ట్రముం 

న్యాసము” కొంచము తలయొర్తుతున్నది ముట్నూరి కృష్ణా 
రావు,* కొలవెన్ను రామకో కేశ్వర రావు, అడివి శంకర రావ, 

మానవల్లి రామకృష్ణయ్య, వేటూరు [పభాకరళా స్త్రి; దిగ వల్లి 

వెంకట9వరావు, బెజవాడ గోపాలరెడ్డి, వల్లూరు సూర్యనా రాయణ 

రావు 4 తణిశెళ్ళ వీరభ(దుడు, మొదలైనవారు చక్కని వివిధలక్షణ 

కొవజ్టాజు లక్ష్మణరావు గెడుగు పిక్ళషప్వుత్రులు, కోరాడ రామకృష్ణయ్య 
రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ, దువ్వూరి రామి రెడ్డ నండూరు బంగారయ్య, వావిలాభ 

సోమయాజులు, 'నూరివరనీంహళా క్రి కురుగంటి సీతారామయ్య, దువ్వూరి వెంకట 
రమణశా స్రీ ఇం(ద్రగంటి హశుమచ్చాస్ర్ర, నిడదవోలు జెంక(టావ్రు పీలకా 

గణపతిశాస్త్రి కొడవటిగంటి జమ్మలరుడక మాధవరామళర్మ) జి. వి. కృష్ణరావు 

పిల్లలనుజ్హీ 'వేంకటనవానుమంతరావుు జొన్నఅగడ్డ 'సత్యనారాయణమూర్హ్యు 'జేవరపల్లి 
'పెంకటకృష్ణ రెడ్డి మున్నగువారు వ్యాసరచనమునక్రై సాధనము చేసినారు. వీని పరిణా 
మము'లే అస్తేక వ్యాసావళులం! గిడుగువారి వష్టిపూర్తి సందర్భాన 6వ్యాససంగ్రపహాము) 

వచ్చింది ఇ 

వీనిలో = 

కప్తారస్వతన్యు విమర్శనము చరిత్ర శ్యాహ్ర్రుమ్కు భాష్య విద్య, సంస్కృతి 

ఈ విభాగాఅపై వినిధవ్యా సాలు వచ్చినవి.వస్తున్న వి. ఇన్ని విధాలగా కృషీఅగుపిన్తున్నా 

ఒకటిమా[త్రం చెప్పాలి. వ్యాసాన్ని జక సమ్మగ మైన కాళానిద్ధి మ్మాతేం ఆపాొదించ 

డానికి పయత్నం జరగ తేదు. 

% కనబ్యాం[ధ సారస్వతంలో “వ్యాసం! అనేదానికి వరవడి "పెటింది కృష్ణరావు 

గారి ఎడిటోరియలం * అణ ఫెరతి 1986 వీ ల్ 

4వల్లూరివారి (గ రథాలు నారి రేదీ 1866.._1933 

“వేర శ్ర నుధర్శ్మపరికానుము? “అంతర్జాతీ యఢర శ్ర శాత్రను? ళ నానా దేశరాఖ్యాంగ 

విధానము? శనునస్స్యారంత్యము కస్పీయచఛర్కిత్ని 
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లక్షి తౌ లెన వ్యాసాలను రచించి యీ విధమైన సాధనకు మార్ల 

దర్శకులెనారు, ఇవిగాక యితర శాస్త్ర వాజ్హయముకూడా విరివిగా 
పెళగడము సాగినది, J 

కొందరు యితరభాషల్లో వృద్ధిపొందుతున్న బాలవాజ్ఞ్మయము 

చూసి అటువంటిది మనభావభో శేకపోవడమువల్ల చింతించి ఉఅలోటు 

తీర్చడాని! కృవినల్పటము మొదలు పెట్టినారు, గురజాడ అప్పారావు 
గారే యీ విషయములోకూడా మార్గదర్శి, *ఈపథమును (గహించి 

అ నేకులు చిన్నపిల్ల లకొరకు శగేయాదులను రచించినారు. చింళాదీవ్సీ 

తులుగారీ విధమైన గేయాలుచాలా వ్రాసినాడు. గరిమెళ్ళసోమన్న గారీ 

విధమైన దనరాపద్యములు పిల్లలకు విజ్ఞాన జాయకములుగా రచించి 

నాడు + కూచి నరసింహంగా. రీవిధమైనకృవీ. చేసినందుకు (ప్రశంస 
నీయులు, ఈ విషయంగూర్చి మళ్లీ చెప్పుకునే అవకాశము వస్తుంది. 

* పిల్లలకొరకు కకమిణుగురుల” చేచక్కని చిన్ని చిన్ని గేయాలను రచించినాడు, 

థి కేపాార్యులం గార నే ఆయన 1904 5 (ప్రాంతంలో “బెజవాడన్మూ.లులో 

మేష్టరుగా ఉండి యిటునంటి చాలవాజ్మయముకిొంత రచించినట్టు జ్ఞాపకము. 

చిం'తాదీతీతులు, కవికొండల వెంకట్రావు 'టేకునుళ్ళ కాచేశ్వరావు మొద 
లైన వారు ఈవర్చానికి దోహదం చేసినారు. 



నవ్యాంధ్ర సాపాత్య ఐధులు 

1931 తర్వాత శవ్యసాహిత్యసాధన 

4 

కాలపరివర్తనము; స్వభావము 

వెనకటి దశవస కాలారంభములో ఎట్లా తే రాజకీయాందో 

భనతో ప్రారంభించోమో అట్లాగే యిస్వుడుగూడా (పారంభించి 

నాము. 1938! సంవత్సరములో శిండో నఠతా (గహ సమరము 

(ప్రారంభమైనది. మళ్ళీ నాయకులంతా ెళ్ళలోకి వెళ్ళారు. జేశము 

గందరగోళముతో నిండింది, ఈకాలములో వెనుక్షటివలె ఉత్పా 
హము కల్ల చెయ్యడము అవసరమంతగా తేకపోవటముచేత వెనకటి 

జీశీయగీ తాతే వినియోగించినవి ! కవుల కంఠము వినపడకపోవడాని 

శదొకకారణముం ఈరెండో సమరము గట్టి గంజలనూ  'కాలునూ 
వేరుచేసింది. గట్టిగింజలు నిలిచినై! తాలు గాలికెగిరిపోయినది, నవ్య 

కవులలో చాలామంది తమ (ప్రణయనములోనూ, (పకృతివర్ణ నలలోనూ 
యింకా యిత రాంశాలభోనూ, మునిగిపోయి 'జేళాన్ని మరచివోయి 

నారు, కొద్దిమంది మాత్రము ఆంధ్రరాష్ట్ర )మంజే ఉదేకము. కలగ 
చెయ్యడానికి ప్రయల్ని ంచటము మొదలు పెట్టినారు క) పాదసు _బహ్యుణ్య 
శాస్త్రిగారి వంటి వాళ్ళు కాం (ానునూ, చీకను గారవిస్తున్న 

నాయకులనూకూ డా విమర్శిస్తూ, అం(భరాష్ట్రమువికాద దృష్టీ లేని 

ఆం(ధనాయకులను దూషించడానికి వెనుదియ్యకుండా యిష్టము 

వచ్చినట్టు (వాయడను(పారంభించినారు, యువకులలో కొందరుకూండా 

యూ చిత్తవృ 'త్తిని (గ్రహించిన వాళ్ళున్నారు. దిగితీయ' సత్యాగ్రహ 
సము రానికి పరిణామముగా గాంధి=బ్పర్విను ఒడంబడిక జరిగి జైళ్ళలో 

ఉన్న వారంతా బయటికి వచ్చినారు, బయటి ' కొచ్చిన వారిలో 

సారస్వత్యప్రియులు, ' పత్రికలకు రచయితలుగానో చరిత గంథ క రలు 



ట్? 

గానో, ఇన్స్యూకెన్సు వజెంట్లగానో, వర్తకులుగానో పొట్టపోసుకో 
టము మొదలు పెట్టినారు. ఏమిచేస్తారు మరి? “శరీరమాద్యం ఖలు 

ధర్శుసాధనం'” అని అక్యో శ్రీ! కొంతమంది వ్య కులకోనము కొన్ని 

'యిస్పూరెన్ సు కంపెనీలే స్థాపింపబడ్డవి, ధనవమకాా పలుకుబడీ, 

అదృ్భప్రమూ, ఉన్న వాళ్ళు నెగ్గుతునే ఉన్నారు. కొొందణు న్యాయ 

వాదులుగా మళ్ళీ చదివి పరీత లై (ప్రాక్టీసు చెయ టము మొదలు 
పెట్టినారు, రెండు నత్యాగ్రహనమరాల ఫలముగా చేశములో 

ఉత్సాహము  శీణించినది, 'జైళ్ళలోకి వెళ్ళి వచ్చినవాళ్ళంతొ 

వ్ శాంతిని కోరినారుు. ఇంతలో మళ్ళీ శానననభలకు వెళ్ళాలనే 

పక్షము (ప్రబలినది, అందరికీ మళ్ళీ చేతినిండా వని దొరికినది బుద్ది 

(ప్రతిభగల వాళ్ళకు వానిని చూపించే అవకాశము వచ్చినది, దేశ 
ములో 'కాంగైైసుశే పలుకుబడి ఉండటంచేత ఓట్లు అధికముగా 

కాం|గసు అభ్యర్థుల శే వచ్చినవి, జిల్లాబోర్డు, మ్యునిసిపాలిటీలు, 

శాసనసభలు ఖద్దకువాలాలతో నిండిపోయినవి ! వెనకటి కులకకతుల 

కళ్ళం తా ఖద్దరుచాటున (పబలటము మొదలు పెట్టినది, నిజమైన 

త్యాగము చేసినవాళ్ళు ఎక్య-డైనా ఆ(క్రమాలలోనో, జాతీయ 

న్కూళ్ళలోనో తలదాచుకోవలసి నచ్చినది, మళ్లీ అవే జస్టిసు 

సూ[తాలు, అవే ్రావ్మూణ (బ్రావ్మాణేతరకక్షులు |! పాతసారాయే! 
సీసాలు మా[తము (క్రొ త్తవి! ఈకాలములో కాం_గనువారి పరిపాల 
నను గూర్చి యెంత తక్కువ చెబితే అంత మంచిది, ఈపకారము గా 
యిప్పటికీ రాజకీయ వాతావరణ మిట్లాగోఉంది. కాంగాను అధికా 

రము వల్ల వచ్చిన పరిణామము ఏమిటం శే చేశములో సపనకట్కంకు 

కులకకులూ, పరస్పర వెరమూ ఎక్కు వెనది. తుదకు కాంగుసులోనే 

అంతఃకలపహోలు (ప్రబలినవి! వాటితో నే ఇప్పటికీ వాతావరణము నిండి 
ఉన్నది, ఇంతలో యుద్ధము వచ్చినది! కాంగైాసు మం(త్రివర్హాలు కాజీ 
నామా నిచ్చినై! కాంను (ప్రభుత్యంవల్ల చేశముభో గొప్పగా చెప్పు 
కోతగ్గ విశేపాలేమికలుగ లేదు. విశ్వవిద్యాలయము మరొళకళొందను 

వ్యక్తం రలగ సల మైనది, ఈమధ్య ఆర్థిక దుస్థితి వచ్చి మళ్ళీకొ౦ చెం 

2 
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దేశం రెకొ_న్నదిం ఇప్పుడు మళ్ళీ అంతరాత్మను నమ్ముకున్న వాళ్ళకు 

'కొన్స చాలాతక్కు_నగా ఉన్నది, సినిమారంగము వచ్చి కొందరుకన్ర 

లకూ, సంస్క. రృలకూ, పెద్దమనుమ్యులకూూ, పని కల్పించినది, ఖద్దరు 

కట్టుకునేవారూ, (కౌొపింగు దువ్వుకు నేవారూ, ధోవతిజబ్బాలూ 

మాత్రమే తొడుక్కు నేవార్కు లీక్ వత్సరాలకు లోపలవయస్ప్సుఉన్న 
వారిలో (పతి సినిమాచి(తానికీ వెళ్ళనివాళ్ళు చాలా అరుదు కాఫీ 
హోటళ్ళూ, చుట్ట బీడి సిగరెట్టు ఖల్లీదుకాణాలూ, కై ల్వేలూ, 
సినిమాలూ ఏటికిమా [త్రము నిత్యకల్యాణము పచ్చతోరణము. వినో 
దినీ ఢంకా, మొదలైన అణా బేడ షత్రికలకున్న (ప్రచారము బ్రితర 
వాటికి చేదు. (పజామి(త ఎలక్ష న్ల కోనమువుట్లి, వికీ నూూలతో (బతుకు 

తున్నది. జనవాణికూడా యెలక్షన్లలోఫుట్టి నశించింది. రాజకీయం 
పౌచ్చుతగ్గులతో రాజకీయప(లికలకు పలుకుబడి పౌచ్చుతగ్గులుగా 
ఉంటుంది, ఇక నవ్య సాహిత్యంకోనం పుట్టిన “స్ శాఖనఖి ఉదయని, 
చం(దిక” మొదలైన పత్రికలు కొన్నాళ్ళు నడిచి అంతరించిన ! 
ఉ త్సాహవంతులకు ద్రవ్యములేదు! ఉత్సాహము లేని వాళ్ళదగ్గిర 
ఉండి లాభములేదు ! కాని చేశాని!ి యథాశ క్రిగా ఏదోఒక 
శాఖలో సేవచేయాలనే ఆశ చాలమంది యువకులలోఉంది,. నాట 
ములో అభీరుచి ఉన్న వాళ్ళు చానిలో ఏదోజఒకపని చేయడం 
మొదలు పెట్టినారు. కవికుమారులు వవో తమకు తోచిన వె[రో 
మొర్రో వేసుకునే షలికలకు పంవుతున్నారు, కథకులు వదోకథలు 
(వాస్తున్నారు. సభలుజరిపి వాటితో మాట్లాడి కొందరు బులపాటం 
తీర్చుకుంటున్నారు, ప[కికలలో తమ వేర్హ్ణచ్చాతున్న వని కొందరు 
సంతోవీ. స్తున్నారు, కొందరు (వాతగాండద్లు అన్యోన్యాభినంద నాలతో 
వారి[వాతలను వీరూ, పికి వాతలను వారూ మెచ్చుకుంటూ కాలము 
గడుపుకుంటున్నారు. కొందరు పెద్దలు తా మెప్పుడో అర్జించిన కీర్తితో 
వర్తకము జరుపుకుంటున్నారు, కొందరు ఆం(ధ్రరాష్ట్రాము " కోనము 
ఎర్నతెనా క్యాగంచేస్తావుని (ప్రగల్భాలు కొడుతున్నారు, కొందరు 
కాం(గైసును విమర్శించడంతో తృ _్టిపాందుతున్నా రు, కొందరు 
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అసలు తమశెవ్యరో మరిచిపోయి ఒదులు లాగులు వేసుకుని చాలా 

గొప్ప విజానవంతులమని గ ప్పాలుకొట్టకుంటూ, కాఫెహాాటళ్ళికూ 

సినిమాలకూ పోతూ ఎట్లా (ద్రవ్యం శతెన్తున్నారో తెలియకుండా 

నంచరిన్తూన్నా రుం (బిటిపిండీయాలో ఎక్కడ ఉద్యోగాలు లభించ క 

పోవడంచేత, లభించేచోట్లకు దూరమను కోకుండాపోతూ నేఉన్నారు, 

రై ళుపట్టకుండా (ప్రయాణీకులు! నీజనుజోన్టిక్కెట్లుపెట్టి _౩ల్వే 

కం పెసీలు (ద్రవ్యము న్మారిస్తున్నె ! కాఫీపహూాటళ్ళలో ఖాళీ 

కుర్చీలుండటం లేదు, (పయా ణాలు చెయ్యటం ఒక ఫాషనై పోయింది | 

బస్సుల్లో చోకే దొరకటంలేదు, ఎక-డబూసినా వీపీలి కాడి(బ్రహ్మ 

పర్యంతేం చర్చలే! చైళ్ళల్లో వింశు అంతి రాామము దగ్గరనుంచి 

అంత ర్టాతీయముదాకా చర్చలే! ఎవ్యళ్ళకూ ఎవ్వళ్ళయెడలా యెట్టి 

భా కనపడటము లేదు. స్కూళ్ళూ "కాబేబీలూ యెన్ని 

కొ త్తవిపెట్టినా వాలడం లేదు. (గాడ్యు యేట్లసంఖ్య నానాటికీ హెచ్చు 

తున్నది ఉద్యోగాలు దొరకక నిరుద్యోగపిశా చము చేశమంతా 

ఆవరించినది, యువతీ యువకులు పెండంకు భయపడుతున్నారు. 

(స్ర్రీపురుషుల కట్టు, బొట్టు, జుట్టు మొద్యలైనవాట్లో చెప్పటానికి 
వీల్లేని మార్చు లొస్తున్నవి! వానికి సినిమాకంపెసీలు ఫ్యాషన్లు 

దిద్దుతున్నవి, కూర కొనుక్కోడమైనా మానివేసి ఫేసుఫొడరు వేసు 

శతాతన్లాత్రతమునను = మును. అట దాతా తపము. 

‘«“Anumber offactors such ar the dis-organisation brought 
about by the last war, economic conditions favouring late marriages 
The passion for self-expression, weakened parental control, iu- 
adequate sex-education, Fruedian psychology, and the knowledge 
of the methods for birth-control which saves us from the fear of 
natural Consequences, have brought about a laxity in standards," 

« Econoinic independence with freedom from the tiles of 
marriage and the responsibilities of motherhoad is the ambition of 
many a young woman of the growing Smart Set” 

4 Kalki ” Sir Radhakrishnan. 
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కొని సినీమాకు వెళ్ళడము(పబలిపోయినది [8 (గంథక ర్లలకు అచ్చు 

కర్చులు గిట్రడము లేదు, పుస్తకాల్లో నగముస్థలం కాళీ యే ! (ప్రతివాడు 

ఏదో పని ఉన్నట్టు వీలి స్తే పలకకుండా నడుస్తూఉన్నాడు ! మోటర్లు 

మేఘాలమోాద పోతున్నై! (ప్రజలు ఊరికే యిటూఅటూ కదులుతూ 

ఉంటారు. కారణ మేమిటం శు చెప్పరు ! కొద్ది వాళ్ళకూ గొప్ప 

పొండ్లకూ వాళ్ళకు తగినట్టు అప్పులు ! (ప్రతివాడు అఆదాయానికిమించి 

జీవిస్తున్నాడు. సమయ మొచ్చినప్పుడు అవనరమైన దాని కంశు 

యెక్కువ ఖర్చుచేస్తున్నాక, బంగారము పి/యమవడం చేతా, 

కొ _త్ససామ్యులమోద బుద్రివోవడముచేతా,  చెంబమ్మి పంచయ 

కంచమమ్మి చెంబు చేయించీ పని వా శ్రకుపని కల్పిస్తున్నారు! చేశముో 

అర్షిక దుసీతి యెంత యెక్కువగా "ఉందో అంత బ్యాంకుల సంఖ్య 

యెక్కు- వెంది, (పతివాడూ యితరుల (ద్రవ్యము వాడుకుంచామ నే ! 

కొన్ని బ్యాంకులు, డై రెక్టర్లు ద్రవ్యము ఇస్టమువచ్చినట్లు వాడుకోవడం 
చేత దివాలాలుకూడా తీసినై ! కంపెనీల సంఖ్య యెక్కుువెంది టీ, 

కాఫీ కంపెనీలు అవస్తువ్చలకు (పచారము as చెయ్యడానికి 

డీపార్టు మెంట్లు సాపించినాకు ! వాటిని (తాగని (శ్రీ (గ్ర పురుషుల సంఖ 

వు తక్కు-వ. ఇన్ఫ్యూ రెన్సూ యేజెంట్లు sa దయ. మూవీ 

తమ (ప్రచారము bel A | ననాతనులను చూ+స్తే సంస్కార 

చికీర్ణువులకు గిట్టదు ! వారిసిచూ స్తే వీరికి అసహ్యము 1 ళారడా 
చట్టమువచ్చినా కట్నాలు తగ్గలేదు ! ఎంత చదు వెక్కు- వై లే అంత 

మయొక్కు.వ మొ త్తం! యిటువంటి ] సంగతులు చెప్పటానికి సిన్లువే స్తుంది! 

విజ్ఞానానికి ఫలము నేపథ్యాదికము కాదనీ, హృదయ విశాసమనీ 

యేవ్వరూ (గ్రహించడములేదు. అన్నిటికేమిగాని ఒక్కటినూ (త్రము 
గర్మించ వలసిన విషయము, తుచ్చ కామానికి (88x) (ప్రచారము 

స్త (ప్రజలలో కళా పీతి యెొక్కువై పోయినది ! కాని ఆగ శవికాసానికి సంబం 

ధించినదే కళ అని మూత్రము ఎవ్వరకీ తోచటమనుశేదు | 
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చాలా హేచ్చినది, * దానికికొన్ని ప్యతికలూ కొందరు వక్కులూ 

(ప్రచారము చేస్తున్నారు. ప్రతిష్యతిక ముఖపడత్రమూ స్రీ చిత్ర 
సంకలిత మే ! అందులో కొన్ని అ క్లీలపూరి తాలు. (పతిసినీమా 

(ప్రకటన స్త్రీ పుకువ (పేమనటన సమన్విత మే ! బట్టలమిద' బొమ్మలు 
కూడా యిటువంటివే ! పత్రికల్లో వేసేకథల్లో ముప్పాతిక వాటికి యిచే 
వస్తువు ! అదీ న్యాయమైన భార్యాభ_ర్భృ (ప్రణాయము కాదు సినీమా 
చిత్రాలు కూడా దీనికి దోహదముచేస్తున్నవి ! ఈవిషయములో సంగ 

తులన్నీ తలుచుకొం కు చాలా జుగుప్పాకరముగా ఉంటుంది, యువతీ 

యువకుల హృదయ జ్నేత్రాలు నలినాశైపోయిన తర్వాత జాతిశీలము 
భద్రముగా ఉంటుందా +? 4 ఈవిషయ ము పిన్నలూ, 

పెద్దలూ, ఆలోచించవలసిఉన్న ది, మహర్ష్షలూ*, (ప్రవ_కృలూ, బాలా 
ఎక్కువె పోయినారు, తన్ద తాలు సులభ మోవసాధకాలుగా కన 

1 కేటి మన (సినిమా) చితములలో ౧వినీతి [పవారము కెలరత్తుచున్న ది. 

ఇది సంఘమునకు విషకీటకము వంటిది. దానిని “పెరుగకుండ =ణచిజేయ బాధ్యత 
చ్మితదర్శకులమిద నేయున్నది. ధ నార్జనము మాత్రేమే (పధానముగ థావించి పామరజన 

ఫూంతమైన మన (ప్రస్తుత సంఘమునకు (ప్రదర్శించుటకై అవినీతి (ప్రచార చిత్సముల 
అప్ శ ర జ నిర్మించుట మిక్కి_లిెసహాయము, గర్భము నీతిబావహ్యూము.? 

= అంధ పత్రిక, 25.10.49 చిట్టారామక్క గ్రన్షానావు 

““ [0056౧655 (of sexual life) is commenced in good fiction 
and accepted in high socie ౫.....464666 2646 Many ‘sin’ not so much 
out of fashion, as owing to a feeling that a married woman cught to 
have lovers, Sexual promiscruity is getting to be regarded as a 
social duty. ” (Kalki) 

+ “పతిభి యేమంటున్నదో చూడండి == 

మనజేశంలో యిప్పుడు షతికణ సంఖ్య్యావిష యంలో ఏమి కొదువలేదుగాని, 

అవి నిర్థహిన్తున్న పనిమాత్రం యేమి |త్భప్తకరంగాలేదు. కథలకు వన్తువు శృంగార 
విషయ'మొక్క_'కే బన్సీ వోస్యానికల్లా మూలము (న్ర్రేలజీవితము అవినీతీకరముగా 
కూన్నట్లు నిరూపించి అతినిస్తారముగా అస భ్యవర్షన చేయడమనీ, లూ మొదలైన అభి 

(పొయాలం యిప్పటి చిల్లర (కాదుగొప్ప ) రచయితలల్లో వ్యాపించియున్న ని. జాగుస్సా 
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పడడముచేత అనుయా యులు చాలా హెచ్చుగా చేరుతున్నారు సన్యా 

సులు ఆ(శ్రమాలను స్తావించడ మెక్కు- వై నడి! ఫల లలాలకు నా 

రము వాలా హెచ్చీనడి, సుఖసాధనాలు మనుష్యుల + త్తాలను ఆకరి 

స్తున్నవి, సుఖమే పరమావధిగా పరిగణింపబడుతున్న ది. రాజకీయ 

ములో సామ్యవాదము హె చ్చుమందికి నచ్చుతున్నది. ఒక వైపున 

హొందరు పేదవారి పెనా, కక కార్మిక ల్వపెనా సానుభూతి భూఫవుతూ 

ఉంచే, మరికొందరు శేవల _దెహిక మానసిక సౌఖ్యను కోసము 
యత్నిస్తున్నారు, (కిశేట్ కొన్ని సుపంచెమంశేు రై లుళార్టి యెంతెనా 

వెళ్ళవలసిన దే! (ప్రతిఫిల్ము తెప్పక చూడవలసిన బే! భరతం ట్యమరా, 

కతాశాలీ, అయితే తెలియకపోయినా తలలూచవలసిన చే! ద్రవ్యము 

లేకపోయినా ఇతరుల ద్రవ్భముతోో నైనా టీ కప్పు చప్పరించ వలసిన చే! 

సిగ రెట్టు, పఫ్ పీల్చవలసిన చే ! కొందరి పాండిత్యిమిందులో కా టలాగు 

పాండిత్యము! సంభాపణ చేస్తూ చేస్తూ, ఆాజా క్యాటలాగులోనించీ 

సేకరించిన ఒక పు స్తకముేరు విసరి, “యిదిచదివాపూ” అనడమూ. 

'యెదటివాణ్ణి డంగుచేయడమూ! మాటలలో ఒక డానికీ యింకొక 
డానికీ సందర్భములేకు.డా మాట్లాడి చాలా గొప్ప వాళ్ళమను 
కొనడము!* ఈప్రకారముగా ఉన్న సంఘము _ సారన్యతములో 

(పతిబింబిన్తూ నే ఉన్నది ఎంతే (వతిబింబిస్తున్నా కొందరు వ్యక్తులు 

ధృవనత్ష(తాలవ లె (లోవ చూపిస్తూనే ఉన్నారు. వారికి బేళమంతా 
కృతజ్ఞముగా ఉండవ లే, 

షు నాననా మమల దాక! 

కరమైన (వాతిలూ, వాటి కనుగుణముగా ఊండే చ్మిత్రపటములూ (పకటిన్తూఉాన్న పతి 
కలు చెలామణీ అవుతూ ఉండటము విషాదకరముగా ఉన్నదనీ ఇట్టి వాజ్మయమూ 

అలీ త్రీ ల ప ల అరిష్ట దాయకములనీ, త్ర్రులవిషయమై (వా నేటప్పుడు, (ఫాతృభావమ్మూ, 
ఉర్క్ఫన్ట పమ భావమూ, మనసులో పెట్టుకోని (వాయవశెననీ గాంధీజీ సాలవిచ్చి నాయి? 

ఈ కాలములో ఆటలమిదా, పొటలమిద్యా, సాట్న్వమనుపూడా యిషక్షే 
కాకుండా సులభము? థ నార్జనబే నే మార్గాలు చెతకడంకూ ణా ఒక టికలి ంది యవకేచిత 
వృత్తుల్లో అందుకని అనేకులు *'6గ055 word puzzles” “solve” మొ చెయ్యడము 
ముదశెట్దిశారు. ఇది సాహీత్యములోనికి కూజా యెొక్కి..నది ! 
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సాహీత్య స్థితి : 
థి 

జ దశ వర్ధా కొాలముణో జరుగుతున్న సాధన యింత అని చెప్ప 
టానికి ఏలుతేదు ! అచ్చవ్రుతున్న పుస్తకాలూ, (పచురింపబడుతున్న 
ప(లికలూచూ స్తే విషయమై విధ్యము చెప్పనలవికాదు, కాని ఖండాంత 

రాలలో ళాస్త్రాలన్నీ అపారముగా పెరిగిపోతున్న వి, వాటిమిదఅనం 
ఖ్యాకాలైన (గ్రంథాలు పుడుతున్నవి! మనము ఈ విషయములో 
యి౦కా చైయ్యవలసినపని చాలాఉన్న ది, ఇందులో మన భొపాకుమా 

రులు స్వతంతులుగా ఉండటానికి వీలు లేదు, తప్పక ఇతర భౌవలలో 

(గంథా లనువదించవలసిన బే! అందులోపరిభాపది ఒక గొప్పచిక్కుుం 

ఇప్పుడు (పచురిస్తున్నవి స్కూళ్ళలో ఉపయోగాని కనుకూలించేవే 

గాని ఉద్దంథానువాదం ఒకశైనా బయలుచేర లేరు. శాత పాండి 
త్యము కలిగి భాపూజానము కలిగి, రచనా సామర్ధ్యము కలిగిన వాళ్ళు 

చాలా తక్కువగా ఉన్నారు. ఫిజక్పుళలో బోసు 'మొద్నలెన వాళ్ళ పరి 

కోధనలూ?, రామ! మొద్నలెన వాళ్ళ పరిశోధనలూ మనస్సుకుపట్టించు 
కున్న వాళ్ళే బాలా తక్కువ, అటువంటి వాళ్ళలో ఉపజ్జతో వాయ 
గల వెళ్ళు బొత్తుగా లేరనే చెప్పవలె ఇక యెట్లావ_న్తవి! ఈవిషయ 

ములో ఉస్మానియా విద్యాలయము దారిజూపినది, "చేశ భామలలో 
ఉన్నతవిద్య గరపడం (పవేశ'పెడి తే కదా యీ (గంభాల కవనరం 

అసి అంటున్నారు. నిజమే! ఉఫ్మానియాలో వాళ్ళ కవసరమైనది. 

ఒక భాపాంతరీకరణ సంఘాన్ని నియమించి అన్ని శాస్తాలలోఉన్న 

ఉడ్గంథాలు పరిన రృనము చేయించడానికి "మొదలు పెట్టినారు. అది 

సరియెన పద్దతి. మన విశ్వవిద్యాలయము ఎప్పుడు మొదలుపెడు 
తుందో ఆపదతి! అనలు మొడలుపెడుతుందో లేదో తెలియదు! 

ఇంగ్గాండుగో విశ విద్యాలయాలపని చూ స్తే ఆక ర్య మేస్తుంది, సమస్త 

శాస్త్రాలలో నూ అపి చేసినపనికి మేరలేదు మన విశ్వవి ద్యాలయాధి 

కారులు ఎన్ని కలకూ, ఉద్యోగ లకూ తంటాలుపడట మేగాని విజాన 

వృద్ధి వాళ్ళకి పక్కొ_వాద్భము ! నిజమైన వైజ్ఞానికుల చతిలోకి రావె 
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సీ సంస్తలు, అప్పుజేమైనా మార్పు కలగవలె, శాస్త్రాలిట్లా ఉన్నవి, 

మిగిలిన రాజికీయార్లి కాలు ఎట్లాఉన్నవి? వాటిలో కొం చెమింతకంయె 

నయమే, కాని అనేకమంది (వ్రాసేవ్యాసాలను సంవుటీకరణముచేని 
(గంథరూపము గా (పచురించడము లేదు. వ్యాసాలు పత్రికలతో అంత 

రించిపోతున్న ని. ముందు రాఖోయే (వ్రాతగాళ్లకు వెనకటి పత్రికలను 
(శ్రమపడి తిరగ వేసుకోడానికి అవనరం లేకుండా చెయ్యటానికి వాటినన్ని 
టినీ సంపుటీక రణము చెయవ లె. పున్తకప్రచురణక ర్తలీ విషయమై శ్రద్ధ 
వహించవ లె! ఈపిషయ ములో కూ డావిశ్య విద్యాలయాలు చెయ్య కగిన పని 

అపారముగా ఉన్నది, గొబ్బూరి వెంకటానందరా ఘవరోవు గారు 

మొదలైనవారు ఖగోళ కా సా9న్ని గూర్చి చేసేపని చాలా అపారముగా 

ఉన్నది. దానంతనూ సేకరించి (గంథరూపము గ చే స్తేతప్ప అదంతా 
నశించిపోతుంది. జాతికీ నష్ట. మొస్తుంది. ఛావలి వెంకటహనుమంతరావ్ర 

గారు మొదలైన వాళ్ళు రాజకీయారికాలమోద (వాసేవన్నీకూడా 

(గంథ  రూపముపొందవలె ! చరిత విషయములో ఆంగ 
ములో ‘The Early Dynasties of Andhra Desa’ అ నేణఉద్ద్రం 

ధము (ప్రచురించినాడు భావరాజు ఇటీవల నే, రాళ్ళబండి, మారేమండ 

మొద .లెన వారుచేసేపని అం ౪ కూడా (గంథస్థముగావలసిన అవసరము 

నేను యెంత నొక్కి. చెప్పినాతీర దు, (గంథకర్తలకంకె లశ్షీపు,తులెన 

(ప్రచురణకర్తలీ విషయములో (శ్రద్ధవహించవశె ! ఈపనులు కొన్ని 
విశ్వ విద్యాల మూసివి 1 1099 సంవత్సర ములో భారతిలో శాస్త్రీ 

మనకు విజ్ఞానము చేకపోవడా న్నీ క్రింగివిధముగా చెప్పినాడు: 

ఢ(ప్రపంచ పరిమాణమును 'తెలుసుకిొందనున్న ఖండాంతర జేశముల చక తలం 

మనభాభలో లేవు. భరతవరక్షపూర్వోన్నతి "నెరుగుటకు తదంతేగ్గతే జీశ కుల  యితిహాస 

ములు లేవు. *ఆం(ధులన నెవరు మనముహ్పుడెటి యున్న త్యెవస అం సొందినాము, 

“వేటికి మనస్టితి కారణములైన సన్ని -జ్రీక్ర యు లెట్టివి 9 ఈ విషయముల నవగాపానము 

చేసీకొనుటకు ేటివరకును 'సమ(గ్రమైన మనచర్శితము'నే లేకపోయినవిం ఆంధ బేళము 
యొక్క_ భౌతిక స్వరూపము-నెన తెలిసీకొటకు మనకు భూనోళళాశ్ర్రరు లేదయ్యె 1 
జూతకగంథములు పంచాంగములు నసంఖ్యాకములం | కాని ఖనోళళా(్రము (పకటింప 

బడడయ్యె ! మనకు గణితశాాస్త్రము లేదు. ఇంజనీరింగు (గ్రంథములు సము ద మునకు, 
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భూగర్భయునక్కు గనులకు లోహాములకు సంబంధించిన (గంథములును లేవు. కొన్ని 

(పకృతి కా(న్ర్రములకు (పవేశికళశే గాని విప్రుల పరిళోధనములం తెలుపు ను, ద్దంఛములు 

లేవు | ,..4*= యువకులకు శీల నిర్మాణమునకు దారిచూప్రు మవోాపుకుషుల లి తములు 

ఒకటి కెండుతప్ప తగినన్ని లేవు మహోపురుసుల యుపటబేశములుంను, రచనలును 

లేవు......సంగీతళ్యాన్ర్రయు యొక్క_ వికాసమునుదెల్పు యితిహాసము లేదు. ... ... 
= 44 + =ంవిఫులమెన కవుల చర్మిత్రలేదు. సమ్మగ మైన్ వాబ్మ య చరి తలేదు. మనకింతవరకు 

సమ్మగ మెన పిజ్టానసర్వ'స్ట మ్మునిఘ ౦టువు లెవ్విళీ ఎద 4 అధి టగా చితి ఇ పెటు చూచిననుమునవాబ్మ 

యము వికాసము లేక ఎదుగుబొడుగునులేక మా”కువేయక, సభ్యవాబ్బ్యయముల 

గణమున సౌానము లేశ గుంటవూవులు ప్రూయచున్నది. మహాపురుషులను సృష్టించగల 

జూతియొక్క నాగరికతకు నికప-మైన వాబ్బ్మ యము విషయమున, మన [ప్రముఖులు 

ఏమియు కలపక ఏమియు చింతింపక్క ఏమియు పట్టించుకొనక,  ేశమును, జాతిని, 
నాగరకతన్వు సభ్యతను చెనుకకు చెట్టుచున్నారు. కాని ఆం్మధులు ముంద జ వేసినారని 

యొక కేక వినబడుచున్న ది, ఎందు శి అనుకరణమునంచా వి అడుగుళలో అడుగు కేయట 

యందా శీ * 

హెచిత్రము చాలా విపాదకరమైనదెన్సా చాలామట్టుకు నిజమేనని 

ఒప్పుకోక తప్పదు. ఇది అంతా విశ్వవిద్యాలయము మూడువంతులు 
చేయవలసినది! ఈ విషయము ఎక్కువగా తల్పుకుంశేు కష్టముగా 

ఉంటుంది కాబట్టి విశ్వవిద్యాలయాన్ని యెక్కువగా నృృళించనుం 

పరీశ్షలుచేసి డిగ్రీ లిస్తున్నది ! మెత్తని పదవులను కొందరికి కలగ 

చేసింది ! పె మాటలు 1989 లో (వ్రాసినా యిప్పటికీ చాలా వరకు 
వూ 

వ ర్రిస్తూనే ఉన్నవి ! పెన కొసి ఉలేఖంచినవికాక యింకా అనేక 
అనీ అలీ జా మ్ 

విషయాలునై  ఆం(ధ్రులిప్పటికి తాకనివి, వాటినన్నిటిని చెప్పి యెక్కు 
వగా విసిగించను, విద్య జనసామా న్యములో వ్యా ప్రిస్తేనేగాని పళ 

నాన 2 జంపొందదు. అది పెంపొంది తేగాని పుస్తక ములు ఖర్నుకాను, 

అవి ఖర్చాతూఉంకుగాని (పచురణక ర్హలు (ప్రకటించరు, "వేయి(పతులు 

ఖర్చు అయిన (గ్రభాలనునవెతికితే తెనుగులో చాలా తక్కువగా 
ఉంటవి, వాటిలో వాఠ్యపు స్తకాల సంఖ్య యెక్కువ! అవి కొనక 
తప్పదు విద్యార్థిగణము 1 ఆ (గంథ ప్రచురణముసాణజా 'దేశీయులవాస్తా 

లలో పూర్తముగా లేదు. ఏ మూక్సిలగ్ కంపెసియ్యో,  లాంగుమన్ను 
£9 

కంపెనిదూ గు తకుతీసుకున్న ఏ. ఇటీవలనే మన నాళ్లు పొందరు విద్యా 
ఆలీ! 

శాఖవారి సొనుభూతిని పొందడానికి (ప్రయత్నిస్తున్నారు. రామూ, 

3 
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'నెంకట్రామా మొదలైన కంపినీలు ఆ విషయములో కృషి. చేస్తున్నవి. 
ఇక్కడ మళ్ళీ పోటీ! దీనికంతకూ వీజము చేశభాపలతో ఉన్నతవిద్య 
గరవడము, అది జరిగితే తర్వాతనన్నీ జరుగుతవి, కాబట్టి మళ్ళీ 
విశే (విద్యాలయ మిక్క-డ స్ఫురణకువస్తుంది ! ఈ విధముగా ' సమస్య 

అంతా అన్ఫ్యోన్యా(శ్రయముగా ఉన్నది! (గంథకర్తలు తమ స్వాళి 

(పాయాల నియ్యటానికిగాని, తాము నిజమనుకునే విషయాలను తెల్బ 
టానికిగాని వీలులేదు, ఈ నమన్య రాజకీయములోకి దిగవచ్చుకాబట్టి 
దీస్ని వదిలినేస్తున్నాను ! మన ఆర్థికము, రాజకీయము, మన విద్యా, 
మన చేతిలోకివచ్చిన దాకానూ, వచ్చినవి కరుడుగట్టిన సనాతనుల 
చేతులలో ఉన్నన్నాళ్లూ మనకర్మ మిట్లాగే ఉంటుంది ! ననాతనులు 

మతవిషయములోమా(తమే లేరు! అన్ని విషయాలలోనూ ఉన్నారు. 

రాజకీయములో ననాతనులు (పథమ అడ్డంకి ! అది తొలిగి కేగాసీ అన్ని 

విధాల సనాతనులూ "సెలవు తీసుకోరు ! 

సాహిత్యవ్యా ప్తి అసువృత్తి అనుకరణము ; 

ఆధునికులు, 16, 17, 18 శతాబ్దాలలో (ప్రబంధ కవిత్వము 
గతానుగతికమైపోయినదని చాలా పలవరిస్తున్నారు, అది నిజము 

కూడాను. ఈకాలము (అనగా 1920 నించీ 1940 వరకు నవ్యసాహి 
త్యాన్ని చూస్తే పాడించేసాట ! వొ త్తవాళ్ళు ప్రొ తవాళ్ళను అనుకరిం 

చటము ! ఇచే మార్గము, నవ్యత పురాణము (క్రిందికి దిగినది ! వరిలో 
గవేపణ ఉన్న వాళ్ళకు కొంచెము ఆత్మ పలుకుతూఉిన్నది* ఇదివర 

లోనే చిత్తానికి ఛాలా ఒత్తిడి కలిగించిన వాళ్ళకు అవే ఊవాలు, అవే 
వలవింప్కు అదే ఆశ, అడే నిరాశ, అచే మాటల(పోగు, ఒక కాలానికి 
నవ్యతఅన్నది మరొక కాలానికి పాతడై పోతుంది. దేశభక్తి ఎనరిలోనో 
కొందరిలో తప్ప మి లిన వాళ్ళలో ఆవెనకటి (పణయమే, ఆ నెనకటి 
(వకృతే (పేరకమాతున్న ది, (వకృతియొక,- వైఖరి అనంతమైనా 
పేళ్ళికు ఒకేనిధముగా కసవడడము, ఆ కనపడ్డదాన్ని అనేక భంగులుగా 
నర్షించడము! ఈ కాలములో స(తికలలో, వెనకటి దశవర్ష కాలములో 
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పుట్టిన “గృహలక్షి శి చక్క-గా భారతి ననుకరుచి నడుస్తున్న ది ఒకొక్క 
పూడు డానికంకుకాడా ఆక రకముగా ఉన్నదా అనిపిస్తున్న ది. ఉదయిని 

చం(దిక, మొదలైనవి పుట్టి అనేక కారణాలచేత అంతేరించినన్మి * 

వినోదిసీత్యాదుల శెప్పటికీ మోసములేదు. గృవాలక్షి శ్ర కేవలము 
(స్ర్రీలకువదిలి కే బాగుండేది, కాని దానినిండా కూడా భారతిలో (వాసే 

వాళ్ళి(వాతలే ! పరికొధకులయొక్కయు, శా, శ్ర _ర్హలయొక్క-యు, చారి 
(తకులయొక్కయు, (వాతలు చదనబాసికి నూతనముగా ఉంటవి, 

కథకులక్కూ-జఇ*" కొంచెము నూతనత్యము మిగులుతూ నే ఉన్నది, 

కాని (యా ఖండ కావ్యకవిత్వము వమూ[తము గతానుగతికమూ, 

అనుకరణమూను]! భారతి-పేజీలు తిరగ వెయ్యండి; గృవాలక్షి శ్రదూడండి; 
యివ్వే పేర్లు, అటుకొన్ని సరస్వతి (గంథమండలిలో నవలలూ ఇటు 

కొన్ని ఖండకావ్యాలూ | ఆఅజనివంచినారే; ఆ ఓలేటివాళే ; 

etl, 

* కవీరాణ అనేపేరుతో పాటిబండ మాథవశర్మగారొక షృత్రిక స్థాపించి 
శ్రమతో నడిపినాడు. “సఖి? (1927.28) అనే పేరుతో కొన్ని సంచికలు వచ్చినవి" 

“వైశాఖి అని కొన్ని కూడావచ్చినా! “మహతి” అనే పేరుతో వాసిరెడ్డి వెంకట 
సుబ్బ య్య ఒక ష తిక తెనానిశో సాపించి కొన్నాళ్ళు నడిపించినాడు. తర్వాత ఆంతే 

రించినది. ఇత డుపేమాంజలి*అనే ఫు స్తకముకచించి నాడు: (పేమ్మగంభనా లలో (పథమ 

కుసుమమిది. ఇట్లాగే “హారతి? ఆనే ష్య త్రీక ఒకటి గుంటూరునుంచివన్లూ ఆగిపోయింది. 

ఇట్లా ఎన్నో చెప్పలేము, “కవిత అనే షృత్రిక ఉండేది. (1927) జేదుల కామశాస్త్ర) 
(పతిభలోవ్రానున్న ఆతీ నవీన విమర్శకుడు అన్నాడు చూడండి; కఅతినవీనుల రచనలకు 

తావిచ్చి, బాగా నవీనదృష్టి కలిగించి విళివ్ర సారస్వత సృష్టికి వీణ తోడ్చడిలే. షృతిక 
సార్ధక వమకొతుంది.? మాధవశర్మ గారి ఐశ్వర్యవరిమితి నాకు తెలియదు 1 ఇట్టి “కారణము 

చేతనే వెనకటి సాహితీత్యాదులు చచ్చినై యని వీంకి మనవి. గృహలక్మీ ఒకమారు 
19%8 సంవత్సరములో కగృపహలక్ష్మీ కంశాభరణిమ-నే పేరుతో ఒక చక్కని సచ్చిత 
సంచిక (ప్రచురించినది. దానిలో శ్ర్రీలుకూడా. మగవాళ్ళవలె సర్వ సార్వతవీధుల్లో 

సంచరిస్తున్నట్లు దృష్టాంతాలు చూపుతూ రసవద్వాాప పద్య కథావళులు రచించగలరని 

నిరూపీంచినారు. చేసకిగారిని అందుకు వా ఎదయపూర్వకముగా అభినందిస్తున్నాను. 

మార్ల ౦ కనపడీ తే ఉ చేకం బెటికొ స్తుంది గిడుగువారూ పంచాగ్ను లవారూ యా 

సంచిక నాశీర్వదించినారు- ఈ యిద్దరూ (వాయడం “యూాసంపుటీ గౌరవానికి 

ఉత్క.ర్షహేతువ్రులే” అన్నది “ప్రతిభ. 
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= బొడ్డువా శే ; ఆ పూడిపెద్దివారే ; ఆఫ$ొ ౦పల్లి వారే; ఆ కవి 

కొండలవాశే ఆ శందుకూరివాళే; ఆ అధికార్ష వారే; ఆ పురాణం 

వాశే! ఒక్కొక్కప్పుడు సె శీర్షికక్రింద పేరు చూస్తే చదనబుద్దిసాడా 
పుట్టకపోవచ్చు* గృహలక్ష్మి కొన్నాళ్ళు పశితలకు కష్టము కలగ 

"వెయ్యకుండా ముఖప(తంచూ స్తేనే యీది చదవాలో యేది అక క శ్లేదో 

తేల్చి. ప త్రిక చేజీలన్నీ తిర గెయ్యనక్క- న్రకుండా చేసినది! నావంటి వాడికి 
చాలా ఏలుగాఉంబేది! ఇక కథకులలో ఆ మల్లాది మొదలైనవాగ్ళే! 

ఒకామె పురాణము వినడానికి వెళ్ళివచ్చిన తర్వాత అక్క-డ యేం 

చెప్పాడని భ ర్లఅడిగాడట! “అక్క-డా నీ మొగా'నే మొద్దులు పెట్టమున్నా 
రన్నదట.” ఎక్క-డికిపోయినా యి చేరే కనపడుతున్నవి. ఇట్లా అన్నా 

నని పీటిలో మంచిరచనలూ, కొంత నవ్యతా కనపర్చిన వాళ్ళూ 
లేకపోలేదు, 

గ్రంథరచనము 

ఈ కాలములో కొంచెము కవిత్వమంశే మన (ప్రాచీ 
నుల అభిప్రాయ మేమిటో తెలుసుకోటానికి ఫొందరు నవుష్టలు 

(ప్రయత్నిస్తూ, లక్షణ(గంథాలను (వ్రాయించటానికిచేసిన కొందరి 

ప్రయత్నాలు (గంథరూపముకూడా పొందినవి ' వెనకటి 
తరములో అవ్యారివారి (గ్రంథాలన లె మల్లాదినారి' దశ రూపకంినలె 

సాహిత్యవిమర్శన (గ్రంథాలు, రాఘవయ్యంగారి “అలంకారమంజరి, 

కావ్యాత్మలు” బులుసు వెంకటరమణయ్య గారి 'కువలయానందసారము” 

గొల్త పూడి శ్రీరామశా్రిగారి శ ఆం(ధనాటకరంగం,” భోగరాజు 

నారాయణమూూ ర్తిగారి *అం(ధకవిత్వ చరిత్రము” పసుమర్తి యజ్ఞ 
నారాయణశా స్త్రిగారి “నట (పకాశిక్ష,” కవిత్వ వేది “వాజ్మయచరి(త్ర 
నంగ్రహం”, నడుకుదుటి పీరాజుగారి “నన్నెచోడుడు” మొదలైనవి 
(ప్రశంససీయాలు, ఇక వ్యాసకర్తలలో ఇంద్రగంటి హనుమచ్చా స్త్రి, 
దువ్వూరి సూర్యనారాయణమూర్తి, మాపల్లి రామచం౦(డశౌా ప్తి, 
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*శేకుమళ్ళ "కామేశ్వరరావు, పాటిబండ మాధనశర్శ, కీ శే అమర 
వాది హనుమచ్చాస్త్రి, కొణిదెన బాలకృష్ణ య్య, (లీపొద కామేశ్వర 

రావు, రాభాకాంతయ్న, తావధరా-రావు రాజూ పారసారథిరాయనిం 

గార్కు ఆచంట బాపిరాజు ఆకెళ్ళ శేప్మాద్రి, కరి సాంబమూ ర్తిశాస్ర్రి, 
చీరుమామిళ్ళ శివరామకృష్ణ(ప్రసాదు, చర్చ గణపతిశాస్త్రి, జ, మాధవ 
రామశర్మ మొదలగునారి [వాతలు చాలా (పో నముగా ఉన్నవనక 

తప్పుదు, పీరున్య్నూ యింకో యితరులూ మన లత్షణశాస్త్రాన్నీ 

పాశ్చాత్యులదాన్నీ నమన్వయము చెయ్యటానికి (ప్రయశ్నాలు, 
(వత్యక్షుంగాకాకుండా, పరోక్షంగానైనా చేస్తున్నారు. తూములూరి 

శీవరా వకృషప్ణ శాస్త్రిగారు తమ ఉభ యధా బాండ్ ల న్న తమ 

“నవ్యాభరణం” మొదలెన విమర్శనవ్యాసాలలో వ్య క్రకరించినాడు, 

పూర్వులపాండిత్యం కలిగి నఏనాన్ని నహృడయదృష్టితో “చూడటంలో 

పీరి రనపీపాన, నిష్పత్ష పాతబుద్ధి తెల్ల పోతున్నది, 'రాయ్య(పోలువారి 

స్త శుకమళ్ళ రాజగేపాలరావుగారు ఛందన్సులోను, కేకుమళ్ళ కామేశ్వర 

శావుగారు లిసివిషయములోను కొన్ని నూతన సలవేోలిచ్చినారు. వారు నూతన 

ఛందస్సు లంుపయోగించమ న్నారు వీరు లిపీగుర్తులను నూచించి నారు. 

రామమ్మా = రావంచ్యు 

షా ఐరి[200 26౫ 
w 

ఉట, ఆ, మొదలైనవి. 

కామేశ్యరరావుగారు సర్కారుద్యోగి, ఈయన పిల్ల లకో స మేక పాటలం 

(వానీ నాడు. పాలపిట్ట మొద లైనవి పిల్లలకు చాలాఉఊపయోగాగ్గాలు. ఈఆనకు, పభాకర 

శాస్తి) లశ్ష్మీనరసింహళా స్త్రిగారు తమ ఉఆంథ(ప్రతిభగిను అంకితమిచ్చి వారు. వీళ్ళు 

కూడా కొన్ని(గంథాలను రచించినవారు. వాటిలో ప్రప్పబాణవిలాసమునువచాదం “పప్ప 

మాలి ఖండ కావ్యము. 

ఈ "కాలములో స్రూలతోట = మాసపత్రిక - హనుమకిొండనుంచీ 

“నుభఖిఅశే ష్యతిక వ. కుటుంబరావు సంపొదక త్వానా వచ్చి చేవశేసీనవి. 

“వాణి అనే పతీ, త్రిక ఓ పజామి( తి బారష్మ తిక గూడవల్లి, రామ(బవ్మాంగారి 

సంపాదక తాన వెలువడినవి. 
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“కృణకంకణా'నికి పైన పేర్కొన్నవ్యాసం చక్క-ని విమర్శనం. “తెనుగ 

తల్లిలో పోతన్నను గూర్చిన వ్యాసం పాండితీ సమన్వితీమూ 

విశేపాంశ నంకలితమూ, మనోహారమూ, అనకతప్పదు. 4 వేదాః 

తిరు వేంగళా చార్యులుగారి 'ఆం[ధకావ్యాలంకార సూ[త్రవృ త్తి వాం 

గొప్పు (గ్రంథము, అనే కాం(ధ(గం ఎెలలోనుంచీ ఉదావారణా లిచ్చి 

నోడు. (పతి ఆంధ్రుడు చదననలసిన (గంథమిది! ఆం(ధ ధ్యన్వాలోకమ 

రూపొందుతున్న దికాలానికి. 

శాస్త్రములు - పరిశోధన = చరిత్ర 

ఇక ఇాస్ర్రపమయాలలోనూ, పరికోధనపిషయాలణో,నూ 

కోరాడ రామకృష్ణ య్య, పరవస్తు వెంకటరామానుజస్యామి, జాక్ట్రర 

నోరాయణరావు, రాజగోపాలరావు, సోమయాజులుగార్గ భాసూవిప 

యాల్లోనూ కామరాజు, మల్లంపల్లి, భావరాజు, మానవల్సి, వంగోలు 

మాశేమండ, నేలటూరి, మొదలెన వారు చారి తక సవ/(య-లలో నూ;% 

నొజూ రీ త్యాదులు జ్యోతి ౪ సస్రాంచోనా; దువ: రి చాలక ఫప్లమూ శ్ 

ఆరిక, వ్యవసాయాదిక విషయ వ్యాసకర్త కొండేపూడి సుబ్బారావు, 

గోశుటి జోగిరాజు మొదలెనవారు న్యనససాయశా న్మృముభోనూ 

ఆరోగ్య శా న్ర్రములల్ నూ 
చిత్రకళణో తలి శెట్టి రామా 

రావుగాగ్యూ చేసిన కృషి చాలా (పశంసనీయము. రాజకీయ 

ములో చావలి వెంకటహానుమంతేరావు, మోచర్హ కృహ్గమూ ర్తి 

నల్లూరి సూర్యనారాయణరావు, నార్ల వెంక కేశ్వరరావు (స్వ చేశ 

ఈయన “*నరపభూ పొలీయ వివరణ” మనేపేరుతో బట్టుమూర్తి (గ్రంథానికి 

వాఖా్థనము రచించినాడు సన్ని ధానమువానున్నూ వ్యాఖ్య రచించి (పచురించి నారు. 

శ 

* కపిల కాళీపతిగారు నాగాద్ధనకొండనుగార్చి ఆంధజాతికి తెల్పిన దుకు ఆయన 

కాంధ్రటేళమం తా కృతజ్ఞం! బురా వెంకటసుబ్బాగంయుడుగారు వేద కాలాన్ని నార్చి 
వాలా పరిశోధనము వోసినాను. కంభంఫూటి అప్పన్న శా _స్టీ)గారు వరంగల్లులోని కాక 
తీమ్మలకు సంబంధించిన “బేయిస్తంభాలగుడిశాసనాన్ని” గూర్చి జలా (శమచేసి జక 

(గంధము రచించి నాడు, ఇతడు అస్తమించిగాడు ఇటీసలెసే. 
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సంస్థానాలు (వాసినాడు) తిమ్మరాజు సత్యనారాయణ (గాంధీగారి లండక 

ఉపన్యాసాల్నీ అనువదించినాడు) ముదలెన వారు ఇాలా(శ మపడినారు, 4 

కవులు, గాథలు అనే పుస్తకాన్ని (ప్రచురించినాడు వనుగుల పీరా 
స్వామయ్యగారి కాశీయా(త్ర అనే ఒక (ప్రాత తెనుగువచనకాన్యం పున 
ర్ను(దించి భాసాసేన చేసినాడు ఈ (గంథము మొదట 1888 లో 
ముద్రిత మైనది, 

కొందరు మహాపురుషుల జీవితచరిత్రలు (వ్రాసినారు, వారిలో 

మున్నంగి లకీ గ్రైన్ఫుసింహశర్మ, అడివి శంకరరావు, కోన వెంకటరాయ 
శర్మ కపిల కాశీపతి, జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణమూర్తి ఆంభరచయి 
తలకర్త మధునాపంతుల సత్యనారాయణ శాస్తి మహో మేధావ్రలు- 

అని (ప్రచురించిన (ఆం(ధావళి[ గంథమాలతరఫ్కను) నెబ్బూూరివారు మొద 

లెనవాళ్ళున్నారు, ఈస౦దర్భములో "పెవారుఅవలంబించిన “ఛాపాచ్చిత్రి 

పద్ధతి చాలా (ప్రశింసించదగిఉన్న ది. వెనకటి జీవితచరి(త్రలేగాక యివి 

భాపాచి(త్రాలు, శీలపరీక్షలు, నత్యనారాయణగారి *ఆంధ్రమహాో 
పురుషుల జీవితముిలూ, అవటపల్లి నారాయణరావుగారి “నిశా 
లాqధమూ”” చెప్పదగిన (గంథాలు, “విశాలాం[ధంి” పు నకము 

యింకా ఏశాలమూ, కర్త చిత్తము విశాలమూ అయిన క్షై ల యింకా 

భాగుంటేది! సత్యనారాయణ నూ_క్రిగారు *మహోపురుషులజీవి తా లే” 
గాకుండా యిరికౌ “సాహిత్యతత్వవిమర్శ” “విద్యార్థ ప్రకాశిక” మొద 

'లెన (గంధాలేగాక యింకా తాను యెక్క-డికెళ్ళినా తద్యా(త్ర ఒక 

(గంథము-చాప్పన తయారువేసినాడు, ఈయనను దినైక (గంథనిర్మాత 

అననచ్చుుం (గంథనిర్నాణమం'కు యాయనకు “నల్లేరుపై బండినక”ం 

అంతేగాక యెక్కు-వభావమూ అర్థమూ "లేకుండా వందలపేజీలు నింపగల 

అటాక్ 

4 మొనలిగంటి సంజీవరొవుగారు కవుహాో రాష్ట్ర స్వాతంత్యవిజ్బంభణలు' (నానీ 

జూతికుత్చాహాము కల్సించిశాదు. 

నె 
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సామర్థ్యమియనకున్న దని కొందరంటారు, * ఇ్రతడ'నేక నవలనను రచిం 

చినాడు* ఇదిగాక ఆం(ధ్రప(తిక (గంథవిమర్శన శాఖలో ఒక అ(గపీఠ 

మధిష్టించినాడు. నవ్యసాహిత్య వే త్సలకు తమ “ఆత్మ(వీయ” మందు 
అత్యం తాదరము. సనమకాలికులెై న మహావురులనుగూర్చి (వాయడము 

చాలాకస్థము ! అటువంటి నత్యనారాయణగారి కృవీ చాకచక్యమూ 
చాలా (ప్రశంసించదగినవి. 4 

హోన్యరచనలో భమిడిపాటి కామేశ్వరరావుగారు “అపుడు, 

ఇపుడు, మాటవరున,, కాలశేపం, అవును, నిజం)” మొదలైనవి ఈయన 

(గంథాలు : తమ (వ్రాతలను భారతి పుటలద్యారా ఆంధావళి క ందిస్తు'నే 

ఉన్నాడు. ఈయనతోపాటు నందివాడ చిదంబరంగారు అ,కేణిలో 

చాలా (ప్రశస్తిని పొందినాడు. “నర్హకమందంి “బేవునివై విశ్వాస 

రాహీితే తీర్మానంిలోని హాస్యము రసపరిణతిని పొందిందనడములో 

ఎట్టి అభ్యంతరము లేదు. భమిడిపాటి, మొక్క-పాటి, మునిమాశిక్యాల 

*అది కొలతవరకునిజమే (చూ. ఆంధ్రపత్రికలో భ(చాచలంగణూార్సి (వాస్ నాడు.) 

ఈయన చాలా వీప్రలముగా వదినినవాడవడం చేత ఈయన (గ ంథాలలతో అెన్సేక 

(గంఛాలలోనిం అనువాదాలు అసంఖ్యాకాలుగా ఊంశై. ఈయన ఒక విశిష్ట శైలిని 

సంపాొడించి'నాడు, ఆంగ్లంలో కార్షినల్ న్యూమెకయొక్క_ భాపాభొవ _వెదగ్వం 

కొంత చూవెట్టిశాడు. ఈయన శైలిలో ముట్నూరి శైలి అక్ష ణాలుకొన్ను నెన్న! ఈయన 
అవకాశ మువస్తే భారతీయ విజ్ఞానాత్య్శ స్యా న్నుగ్దడిస్తుజంటాడు. చళ్ళపిళ్ళ బలిజేపల్లి 

"మొదలైన అనేకుల మెప్పునుపొంది నాడు. (బ్రా శేభాసాభాచాలకు బురా కేషగిరిరావుగా 

రిట్లాఅన్నారు: 

“This talented young Andhra author — as a prolific writer,attemp- 
ting new sallies of style, treatment and outlook, in Telugu prose, 
critical descriptive and imaginative after the manner of the foremost 
of European essayists.” ఈయన బహ్న్ముగంథ నిర్మాతగ్గో చేర్చవచ్చు. అభుని 
కలో ధర్మస్థాపన కై పాటుపడుతున్న కొద్దిమందిలో ఒకడు. 

+ గోవింద రాజుల నుబ్బారాన్రు మొదలైనవారు కందరు పరమపదించిన మాళ్షరు టి 
అంజ్కి పిల్లలమర్రి నుందరరొనుయ్య, మొదలైన సనటులజీనితాలనూ వాళ్ళ సాను 
mem స్ట ఎ్రగించి వారు. 
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తరాషత యాయన తప్పక స్థ నమియ్యదగిన పొడు (1922) కొన్ని 

దినములు ఈయన ఒక ప్మరతికను *ం౦పాదించినాడుకాడ మేడిచ ర్ల 

ఆంజనేయులు అనేఆయన. ఖాసింఖాను పారశీక వాబ్బయచచరిత్ర వ్రాయ 

డమేగాక, డాక్ట రు మహమ్మదు యెక్నాలుగారి భాసాసేవ నుగ్గడించడ 

-మేుగాక, హఫీజ్" 'మొద్నలెన పొరసీకక వుల (వాతలనూ, యుక్చాలు 

(వాతలనూ, కొన్నింటిని శేనుగు భాషలోకి తెచ్చి భాషకు అలంకారా 

లను కల్చించినాడుం కీట్సు (వాసినకొన్ని ఖండకావ్యాలను తెనిగించి 

నాడు, మిక్కిలి (శో(తపేయముగా ఉన్నది. ఖురా౯కు నవివరణాం 
(ధానువాదము (వాస్తూ మూడుసంచికలు (పకటించినాడుః 

బాలవిజ్ఞానము 

బాలవిజ్ఞాన శాఖకు చింతాదీశ్చీ తులు మొదలైనవారు తంటాలు 

పడుతూనేఉన్నారు. * కొందరు (పాతపాటలను పరిష్కరించి భారతి 

పేజీలలో (ప్రక్షటించినారు, కొందరు పెద్దలు మండపాక, ముద్దుకృ సే 
త్యాదులు చిన్నపిల్ల లకు పాటలు రచించినారు, బాొలవిజానశాఖ యితర 

వాజ్మయాల్లో ఎంత ెరిగిపోయినదో చెప్పలేను, మనము చేసినది 
ఆవగింజలో అరవై యోవంతు "లేదు, ఇకంాడకూడా శాస్త్రాలలో 

ఎంతపని చెయ్యవ'లెనో అంతపని చెయ్యవలసి ఉన్నది, శాస్తా 

లంకు జ్ఞాపక మొచ్చినది : 

పూర్వమి మాంసాశాస్తా)న్ని కాలేజీలో మూ గుకువులలో 

ఒక రగు శీ) కూచిమంచి గోపాలకృష్ణమ్మగావ ఉపన్యా శాల క్రింద 
రచించినారు, వీరు ఇతర నాల కు కా వ్రాయటానికి సమ 

రులు శాబట్టి యితరాలనుహర్చి కూడా (వాస్తే బాగుండును, పీరు 

సొదావరిజిల్లా అమలాపురము వా న్తవ్యులు, చాలా నిరాడంబరజీవి ! 

నిగర్వి! ఉపకార చేతనము దీసుకుని వి.శాంతి ననుభవిస్తున్నారు. భగ 

వంతుడు దీర్హాయు విచ్చుగాక ! ఈ శాలములొ (పకృతిళాస్త్రాలమిాద 

నన నస. 

* తెనాలిలో కబాలశేసరి ఐనేపేరుతో ఒకమాసపష్యతిక పకటిస్తున్నారు. 

[4 



484 నవ్యాంధ్ర, సాహిత్య వీధులు 

ఒక్క-టంకు ఒక్క శే ఉద్ద)౦థము నెలువడినది. కాళీపట్న వు కొండయ్య 

గారి “విశ్వరూపం” యా యుగాభరణం అని చెప్పవచ్చు! వ్యాన 

హారికభావలో ఉదా త్తభొతికాద శాన్ర్రవిషయాలను అందరికీ అరమరయ్యే 
టట్టు రచించి, శాస్తా9లకూ వేదాంకోౌనికీ నంబంధముకల్సించి, మాన 
నుని విజ్ఞానానికితోడ్సజే యీ (గంథం యీ యుగానికి మకుటాయ 
మానమైన వాటిలో ఒక టనటంలో యెంతమా (త్రం అభ న్పీంతర ముండ 

కూడదు నవ్యకవితఅంతా ఒక యెత్తు యిది ఒక్క-పు స్తకం ఒకెత్తు ! 

ఆం(ధ విశ్వక శాపరిషత్తువారు దీనిని (ప్రచుకించటంకాడా ఒక నిచ్చిత 

విషయం, పారిభాషిక పదాలకు భావ. వెతుక్కో_నక్క-శే దని ౧యోా 

(గంథక రృగారు మావీనారకు ! 

ఇదిగాక హిందూ ేశార్దికళా న్త్రంమోద ఒక గొప్ప (గంథము 
'వెలునడినది. ఆత్మకూరి గోవిండాచార్యులొక గొప్ప త్యాగజీవి, 
(1901) ఈయన పె కెంత అనాక ర్రకుడుగా కనపడ తాడో అంత లోపల 

(వతిథొ నంతుడు. గాంధిగారినలె కొల్లాయిమా(తమే వన్త్రృముగాకల 
త్యాగళీలుడు ఎన్ని నక్యాగ్రవానమరా లైనాయో అన్ని మాట్లూ 
(శీకృష్ణ జన్మస్థానానికి వెళ్ళిన కార్యళూరుడు, మృత్యువు కంటబడ్డప్పూడు 
కాడా భయములేకుండా మనస్సు చలించని పబ్హుదలకలవాడు. * 
ఈయన పండితుడు, కవి, రాజకీయవేత్త! ఈయన రచించిన “హిందూ 
దేశార్థిక చరిత” చాలా గొవ్బ(గంథము. కెడ్డిగారి దానికంట పరి 
మితిలో విషయచర్చలో, ఆధునికతలో, శబలత లేకుండా నిష్క్బుష్ట 
ముగా చెప్పటంలో, వాలా ఉత్కృష్టమైనది. అన్నిటికం చ దానిలో 
ఇతరులను నిందించే సందర్భాలులేవ్రు ! రెండు సంపుటాలలో చక్కని 
శైలిలో రచింపబడినది. పరిభాషా పదజాలనృష్టిలో ఆచార్యులు 
గారు చూవీన విశిష్టత కొొనియాడతేగినది, కొన్ని చోట్ల కొొందతు 

(్రు-సినట్టు (ద్రావిడ (సాణగాయామాలవలె ఉండకుండా పారిభాషిక 

ఈ ఈయన సత్యాగ్రహి అనే వారష్మతిక్ష 1024 లో సాపించి వాలది నాలం 
నిర్వహించినాడు. శనివారఫు సుబ్బారావు నడిపిన 6“పళ్లిటూరు' అనే పత్రిక ద్రినిలా+ 
లీన 'మెనది. | 
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పదజాలముకపాతత; తెలిసేటట్లుగానూ, సులభముగానూ, పొట్టిగాసూ 

ఉన్నవి, ఈయన * గోవింద 
రామాయణమి జీ ఉకుతో 

ఒక ఆ త్త రామాయణకనా 

(గ్రంధాన్ని పద్య(ప్రబంధము గొ 
రచించినాడు కవు 

“రాజ్యాంగ చః) ర్ట సు 

(నవాళనాక్షు, ఏపె ఛా పె ల 

క్షణముగా నూ, సిప్కల్చష్టము 

గానూ రనవంతముగానూ 

వా్రాయగల సమక్లుడు, రెండు 
శాశ్ర్రుగ/౦0థములూ రెండు 

రత్నము లని చెప్పవచ్చు, 

రామాయణము అనర్లళభార 
ఆత్మికూరు గోవిందాచాయ్యలు కలిగి యెక్కడా కుంబువడ 

కుండా ఒక్క-మారు చేతపుచ్చుకుంశే విడవశక్యము కాకుండా, అపాతే 

మధురమై దాక్రూపాక నంకలితముగా ఉన్నది. పండితపామరజన 

హృద్యముగా ఉన్న దొ 

డాక్టరు చిలుకూరి సారాయణరావుగారగి “ ఆంధభాషపాచరిత * 

ఈ భాపకు మండనాయమనమని చెప్పడములో ఏమి అతిశయో కీ 

లేదు. దానికి ఆగొప్పతనాన్నిచ్చినది కర్త స్వతంత) పరిశ)మే | 

సతంత)పఠిశ)మ యెప్పుడూ వృధాపోదు. * ఇక నారాయణరాపుగారి 

గ్రంథము వారి జీవిత కష్టఫలం ! ఆయనేేనాడు కాలొడ్వెల్ సిర్ధాం 

తముమోద నమ్మకము కలగలేదో అప్పటినించీ పరికోధనము చేయ 

డము మొదలుపెట్టి విషయాన్ని _సేకరెంచడము (పారంభించినారు 

స ఈయన చాబ్మయచర్శిత కారుతూ వైయాశరణీ న్మూత్రమే గాడు! ఈకండిటితరో 

పొటు చక్కని కనితౌళ కికలవాడు. భవిష్య పర్య ము కూడావచ్చేనింది. 6 పేమ 

తత్వమ) "శే కావ్యాన్ని భారతిద్వారా వూ nm 
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ఆంగ్ల ములో “Dravidian Phylol0ogy.” అనే (గంథము(వాసినాడు 

బ్రతర ప(తికలలో(వాసినాడు, తుదకు తన  యావత్పరిశొ ధనాన్ని 

యా (గంథరూపముగా పెట్టనాడుం 

కోరాడవారుకాడా కాల్ డ్వెల్ సిద్ధాం తాన ఇ గిట్టిచెయ్య డానికి 

కెనుగులో సంధి స్వరూపములో, (దానిడచిప్న్నీ లున్నయ్యని స్పష్టీ 
కరిస్తూ ““నంధి”అనే (గం నాన్ని (వాసినాడు, కాల్ జ్వెలు భా: స్యూనికది 

వా ర్తికమని చెప్పవచ్చు. ఇఫుడు గంటివారు “అం(ధభాషూవిశా..:” మని 

ఒక "ఉద్దింథము _చానాసికు ఈ యి ద్దరిపగి (శ్రేమ ఫలంగా తెనుగు 

నిజన ఏరూపము కొంత కేలుసుకోనచ్చు, 

కార్యము -- రాజకవులు 

కావ్యము దగ్గరకు వస్తాను. మొదట కొందరు రాజకవులను 

చేరొ-ంటాన్కు శ్రీ శ్రీ) శ) విక్రమ దేనవర్శ వముహోారాజులుంగారు 

రాజ్య(వా వికీ పూర్వ మెంత కవివండితులో, కవిపండితపోషకులో, 

తర్వాతగూడా ఆ గుణాలు అనువృత్తా దైన !* ఏరీ కాలములో అనేక 

(గ్రంథాలు కృతిని పొందినారు, వాటిలో సెట్టి టె లక్షీ శ్రినరసింవాంగారిదిన్నీ 

కాళ్ళకూరి గోపాలరావుగారిదీ ముఖ్యాలు. గోపాలరాన్రగారి 
““ సొౌంరర్య మంజరి” గాఢముగా చదివే అవకాశము కలిగినది నాకు 

గోపాలరావుగారు అనేక (గంథాలను రచించినాడు. వాటిలో కొన్ని 
చాలా యెన్న దగినవి, (శ్రీవారికి కృతిచ్చిన (గంథముగాక “వాల్మికి 
చరిత” అనే మన స్తత్య(ప్రథాసమైన నాటక మొక టున్నది, అది 

బకొొ-క్క-చోట అనగా (పాచేతసుని చి ది క్రన ర్తి తిమార్చుు జ్ఞూనోద 

యము కలిగినప్పుడు చదునుతూఉంచే, “సేక్సిపియరుకవి నాటిక ము 
చదువుతున్న ట్టుంబుంది. ఈయన కవిత్వము గంగాజలమువలె నస్వచ్చమై 

స వీర విద్యా పీతి తతృలయమెన న! కా'లేజీలనుగార్చి ఆంధలోేక 
మిదినరకే యెరుగును. 
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సర్వలత్షణలక్షి నమై ఉంటుంది. కాని కొంచెము (ప్రయత్నించినట్టు 
మాత్రము స:”చసగ౫ కనపడుశవాఉంటుంది. * సౌందరగరముంజరి ఉపో 
య. యాని ను తాన్ని ఇవా గా ఉగ్గడించి చెప్పినాడు, రసానికీ, ఉపా 

ననా * సాన రగము గో శ్రీ విశ్వదాతగారి పోషణలో ఉండి 

వ సురననపగెంని ! _ర్తికాయుడె నాడు. సెట్టి లక్షీ నృసి౦హాం 

గ ద (న్స) వారిక దిరకాలమి(తువ౨ై ల శ్రీవారివేత (భాతృనిర్విశేషముగా 

మ గణగాబడినాడు.. నయన లా (గంధాలు రచించినాడు. నెనక వారి 

రనీనర్మ-చి.శసద్య్యాలను గూర్చి మనవిచేసినాను. ఈయన మొదట 
ఎాష్టినహాగి భా. * ఎ*దయె తుదకు గ్రాంధికములోసకి వెళ్ళిపోయినాడుం 
(నేను” "డా బాగ ఏనుర్శనానికి గుళవైనా నొకమారు) (శ్రీవారి 
'సొాండిగ గన! హో యముతో నన్ను విమర్శించినా డాయన ! వీరిద్దరి (గంథాల 

కృతిభ గ న (శ) నం 'గసిగూర్చి యెక్కు-నగా "చె చ్చచేమి "లేదు, 

ఏనొడు మానస చర్యతను (వెనుక (పశంసించినాను) చదివినానో 

అప్పుటినించీ అనగా ఏ0 నంవత్పరాలనించీ వీరు రచనలు సాగిస్తూనే 
ఉన్నారు. వ్పిద్రన సః (వదాయమూ, క్రీ, బాలా ముఖ్యా లైన పవ 

యూటు. ఆర్యమతంమూద ఏరికున్న గారవం చాలా గొప్పది. పికి 

గీణాలలోన్యూ వస్చిసాలలోనూకూడా యెప్పుడూ సంప్రదాయాన్ని 

నీతిని బోధిస్తూ ఉంటారు. వీరి “మాయామహా హాత్వమి”నే ఖండగీతి 

(పకృశరవాస్యాన్ని ఉగ్గ డిస్తూ ఇడన్నది, * తరువాత (శ్రీ) ఉయ్యూరు 

'రాజగార్యూ చామ? చం్రప్పారావుగారూ, పీశికాప్రరం యువరాజు 

౫% “కిద లము _గాంథిక భాహిభిమామలు), అయినను కాలానుగనరాముగు సంస్క్లర 

ణము “ంగీకరించెదరు. కావుననే “నేటి తేలుగు? అను వ్యాసములో కవాటిన్సి అయి లే 

కూతురును” యిత్యాదులు (్రావ్యూము లన్నారు. అంతేకాదు. మల్లాదివారి చార్మిత్రక్ 

వా్యాకరణమునకు కృతికర్త లైచారు.? 

వీరు అంధ జేశములో సొరస్వతే సంచారము వేనూ వ్యక్తులకు, సంనలకు, 

మిక్కుటను”ా వడాన్యత చూపిస్తున్నారు" “కృష్ణాపత్రిక 14.641) 
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గారూ (పశంసించదగినవారు. ఉయ్యూరురాజు గారు బహు కావ్య 

నాటక నిర్మాతే క ర్తి గడించినాడు. 4 

* రామచం(ద్రఅప్పానావుగారు కాజా. ఒక రాజకవి “జనాల్లో 

వారు వీఠికాపుర యునరాజుగారు ఇప్పటి నన్యమాగ్షములో నడుస్తు 

న్నారు. (పకిభ 1940 కంపుటము నారరచన (పారంభ మైనది, 

జర 0 ణి = ~~ 
మూడవ సనంపుటములో ” శృళానన్వ స్తో అనే ఖండకావ్య "మొకటి 

ఉన్నది.ఉ త్తమమైన భావాభానములు! మృతుని హృడయగ హ్వారములో 

భావాలను చక్కని భాషలలో గుదిగూర్చి చెప్పినారు ! “భారతి లో 

“అభాగ్యుడు”అనే ఖండకాన్వములో దుఃఖం మొక్క (పక్పతిని చకంగా 

వివరిస్తూ యోా(కీంది భానమువెలిబుచ్చ్చినారు. 

+ శ్రీ వెంకటా దిఅప్పారావుగారినిగార్చి *ఆంధ్ధి? కభాదపది”లో ఇట్లా 

(వానీనది. “=== పభువులె, కవులై, పండితుల) భాపాభిమానులై, ఆం ధరచయిత 

లలో నొకరుగా నఖినుతింపబడుతు న్నారు. అష్టపదుల నిటీవల నంద మైన యాక్ 
తిలో తీర్చి దిద్ది యాం ధ్రీకరించిరి. వచసృందర్భళుద్ధి ఇెరింగిన జయ జేవుని మధుర గేయము 

లను తెనుగుపొటలం గొను శ్లోకములను పద్యములంగాను మార్చి “ఆం(ధజయ దేవుడిని 
పించుకొనినా రప్పారావుగారు అప్పారావుగారి కవితాఖిగుచితోపొటుు చిత్ర 
కళారసాభిరతియు నీకృతిలో శేరులై పొరుచుండును. ఈయన రాధాకృష్ణ(పేమో 
పొసకుడు. వారి చి.తకళానిశేతనము దీని కుదాహరణముగా చూపవచ్చును. = 

వీరు జ్యోతిమములలోకూడ నధిగత్మ ప్రచేశులు. +దో్యతిర్లీల” నాటక మరనీన దవా 
యలు కొంతవరకు గోచరించును. ఈ రాజవ్య క్తి నిరాడంబరజీవి. ఇతర 

ఛూవరుల కొరవడి. 

చినుకుల చించులం” అనే “పిరుతో సచ్చిత ఖండకావ్య సంవుటి ఒకటి 

(పకటించిశారు. దానిలో అదివరకు (పకటితాలు కొన్ని, ఆ (పకటితాలు కొన్నిఉ-న్నె. 

చి(తాలళలో ఒక దానిలో “శేళవా అనే పేరున్న ది. దీనిలోకూ-డా యాయనకు కొంచెము 

శ్రీ శ్రీ గారి గాలితేకిలినట్లుకనపడుతెంది. వచన పద్య విభాగములేదు. అక్క డక్క_ా 
“మంటల నాలుకలు” “శ్మశానం” వగ్గౌరాలు కనపడుతున్నై ! శబ్దధ్యనికోసము చాల 

(శమపడివాడు- రమణీయత కొరవడుతున్నది. కర్తయొక్క_ ఐశ్యర్యముమా(త్ర'మే ప్రతివించి 
నున్నది. . | 
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అటి యేడ్చువచ్చిన యవ్లు కంటినీళ్ళు 

తో డురాకున్న (బతుకుట దుర్గ భంబు” 

వివాద తిట్లతో ఆంతే మైనట్టు, దుఃఖము చాప్పూలతో అంత 

ముం౦దుతుంది ! అట్లాగాక కరుడుగట్టి యేడ్చురాని దుఃఖం దుర్భరము! 
పొంథుడు, వాన, శేక-తుదకు ఆత్మహత్య ' చక్కని శోకరన 

గోళముగా వర్ణించినారు ! ఇటువంటికాన్యాలలో కారణముకొ నము వెదక 

కూడదనేది మాత్రము జ్ఞాపకముంచుకొన లె పాఠకుడు. ఏరు చెండు 

సాంఘీక నాటకాలనుకూడా (వ్రాసినారు, రెనిడుకూడా (ప్రతిభ లో విమ 

ర్భింవబడ్లవి ! “స్వార్గత్యాగము'.'అలోకము నుంచీఆహ్యానము,” స్వార్థ 

త్యాగములో కొంచెము పాశ్చా త్యానుకరణమున్నది. ఈ కాలములో 
అది ఉండడము లోపము కాదు ! ఇండో నాటకము విడాకులసిచాం 

తము యొక్క రెండు వైపులా చూపవానికి పుట్టినట్టు కనిపిస్తుంది. 

నవ్యకవులు 

వెనకటి చేపులపల్లి, వేదుల, దువ్యూరీ క్యా ములు కొంచెము రుద్ధ 

కంఠు లయినట్లు కనపడ తారు. దువ్వూరి క్వాచిక్క-ముగా “అఖియాము 

(పశంన” వంటివి (వాసినాడుం వేదులనారు కొన్ని కథానికలు గద్యలో 

*వీరు కవసంతగీతి 'నీలిరత్నాలినే ఖండకావ్య సంఫుటు లేగాక “అమర కావ్య” 

మే పేరుతో ఉమర్ ఖయ్యామును అనువదించినారు. దీని అనువాచాటు బాలఈ న్న ! 

దువ్వ్యూరివారు “షానళాలిఅన్కీ రాయ(పోలువారు “మధుకలళనునీి యింకా చిలుకూరి 

_ నారాయణరావు మొద 'లైెనవాగూ భాసాంతరీకరించి నారు. వీరందరూకూడా మార్ళశకు 

ముగ్భ్భులై రచించినవాశే ! ఇవన్నీ చాగున్నవనే చెప్పుచ్చును. ఆదిభట్ల నారాయణదాసు 
గారు కూడా దీన్ని సంస్కృ ౮౦ ఛాలలోనికి ౨సలం ప్రారనీక భాషలోేనుంచి పరివ ర్రనత 

చేసీ తార తమ్యుం చూపడానికి నాలుగు! గంథాలనుక లిసి (పచురించి చాల శమపడీ నారు. 

ఈ శ్రమకు [శమే ఫలమైనది [స హజకవులుకూడా ఒక్కొక్కప్పుడు తవు గంధాలతో 

రసావిమ్మ_రణము చెయ్య లేకపోవడము మనము చూన్తూఈంటాము! ఈయన “వాలుజడ, 

ఉపాసని "నే శెండుగంఛాలిటీవల (పచురించినాడు. 
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రచించికాతు, కృష్ణ శాస్త్రిగారు జడ్ర్యర్య్యనీ” (పకటనము చేసిన తకువాక 

అక్ష గానము చేసినట్టు కనపడదు, ఇది మొదటి విశేషము. 

సభాపతిగారు తమ పద్యనాటకాలను “పలితకేశము” “(పేమ 

పరీక్ష” “మేమారివారి కొడలుి “పబ్బావణి చరణచారణ చక్రవర్తి” 

మొద కొననాటిని చకంగా హృదయం౦గ మముగా ఓక దానిని మి౦చినట్టు 

మరొక దానిని రచిస్తూ వచ్చినారు, కవితలో క్షి ష్టతవోయి సౌలభ్య 

మెక్కు_వకావడం, భావాలు భాకావాహీకగా (ప్రవహించడం,అ(ప్రయత్న 

(గథనము కనపడడము మొద లెనవి, (పజ్తా పరిణామ 'సూచి కాలు. 

ఈ గుణాలన్నీ నభాపతిగారి రచనలలో బాగాకనపడుతున్నై |! 

(పతిభగో (ప్రకటితమైన “గీక్షి తదుహిత” పెన విమర్శన మొకటి భార 
తిళో వావిలాలవారు (వాసినారు. దానిలో సభాపతి రచనలయొక్క- 

(కమపరిణాముము చాలా చక్కగా అెలియచేసినారు. * “వాకో 

వాక్యాన్ని” కూడ(వాసినారు., (చూ, క ఎవరా యాభ్యుదయసంచిక ) ఈ 

(శ్రీందివిమర్శకుడి మాటలే నామాటలుగా (గహీంచమని మనవి, 

కఆధుని కాం (ధి సాహితీ (పపంచములో వ్యుత్పన్నత, ఉపజ, శెంటిసీ 

పొదిగించుకున్న కవులు కడుంగడు దుభులు, నూతన రచనా 

నం(ప్రడాయాలకు మగార్లదర్శకు లై నవ్భసాహత్యాచాగ్యో పదవిని 

అధిష్టించిన (శ్రీ) శివశంకర శాస్త్రిగారు. విరిలో వకరుల ఈయనకు 
రూపకవిధానముమిద యెక్కువ ప్రీతి. అందుచేత “సంవాద ఖండీ 
కలనూో “పద్యనాటికలనూ” యెక్కువ గౌరవించినాడు, ఈ వివయ 

ములో పాశ్చా త్యాధునిక నాటక కర్తల ననుసరించినాడు, కాని 
ఈయన రచనలు మొదటినుంచీ, అనగా నవలారచనదగ్గరనుంచీ, చివర 
వరకూ, (గాంధికవ్యవహారిః భాహావయోగములోనూ, (వాచీనాధు 
నాతన భావ్యపకటనములోనూ, శబ్బగథనములోన్యూ కాలానుసార 

వపీగా, రుచ్యనుసారముగా మారుతూ పూ ర్వాధునికుల యిద్దరినుధ్య 

ఒక నిధమైన వం తెనై, సారస్వ తానువృ తికి దోహదము చేసినై యని 
ఘంటాపథమగా చెప్పవచ్చు, రెండు రకాల కావ్యపద్ధతిక్కీ త ద్రచ 
యితలకూ కూడ సొమరన్యం కలగ జెయ్యడ మే ఈయనగొప్ప 



సారస్వత చీవ్య నభాపతిగారి రచనలో ఆయన మనఃపరికజణాముము 

కూడా కనపడుతూ ఉంటుంది. తుదకు నం్యపడాయంమిోద్యి నపహాజ 

మానవ తమమిోాద దృవ తొలగలేదనీ, పరి సహజ మనోవృ త్తి 

కాలానుగుణమైన మార్చనీ యూయన చిత్తవృత్తి నిరంతర దుఃఖ 
భాజనము కాకపోవడమే కాకుండా దాని నహాజగుణము సంతో 
షమే అనీ తెలుస్తుంది. దుప్వ్యూరివారినలే పిరికి భా ర్యావియోగము 

“బాగ్గులమసిభ గ్నశ ల్యములు”గా నోచరించి కవీ తా[వవంతి కాంత 

కాలముఆగ లేదు. ఇక్కడే కవికీ సామాన్యులకూ భదము౦ డేది 

ఈ తత్వమే ఆయన్ని యితరులనిం చీ వెళకుచేసేది. పీట్ల్లో వాలా 

సభాపతిగా రుజతన న్నే హితులకీ స్నేహిళతు రాం డ్రకీఅంకితింఇచ్చినాడు. 

* భారతి కి కమాసాఢయు. ఆంద పతికలో వంగల (శ్రీరామావధి నిగారు 

విమక్ళించినారు. (ఆంధ్రష్యతిక సారస్వతానుబంధాలు. డిసెంబరు 19:1, 

సభాపతిగారి కృతులలిన్లు చూడండి కొంతే , కాంచనమాల కుంకుమభరణి 

దివ్యలో-చనములు, శిష్యురాలు, దీపారాధన (ప్రభుతీర్ణమ్క (క్రుద్దముని, (ప్రతాప 
కుమార్కి భానుమతీ, గురుశిష్యులు, చెయాయికుడు, పలితెకేశం, ఛి డఘుటి, చామెకాంబ 

(పభువాక్యము. 

సెపిగాక == 

వాదయేక్ష్యరకి_..ఉ పకావ్యము 

ఆవేదన... ఖుండి కాసంపుటి 

పద్మావతీ-చర ణచారణ చృ కొప ర్రిజపద్య నాటిక 

వరపరీ క్ష==గీతి నాటిక 

సాధకుడు... సంవాదము మీజాన్ 

రత్నాకర నూగీతిక సంవాదము 

దీక్షి తదుహీ త... పద్య రూపకము... నాకో వాక్యం 

చాజజామాతే=.. గీతికా రూపకము 

నోణకభార్య=గీతి నాటిక 

కవి(ప్రి యజ పద శ్రయాపకము 

యక్షరా[త=.-యవని కాంతరము 

గృ హేందిర---సంకిర్షికృతి 
వకుళ్ల మాలిక గీతి కాస్త గతము 

ఇటీవల (శవ్యనాటికలు కాడా వీరు (నాన్తున్నా రః 

కల్ 



కం నవ్యా ధ్ర, సాహిత్య ఏధులు 

వారొక ఖండ కావ్యములలో పీఠ భాహా 'సేవనుగ్తడీస్తూ వీరికి కవివాక 

ములో రావలసిన అమరత్వాన్ని (ప్రసాదించినారు, వారికి విరు 

“ పమపరీత్షో నుకృతియిచ్చి పిరికి అమరత్వము క ల్పించినాడుం ఇది 

చాలా సమంజనముగా ఉన్నది, కవిమి(తులంశే ఇట్లా ఉండవలె ! 

కొందరు ఈ అవకాశములో అవకాశము కలగ చేసుకుని తమ 
(గంథాలను పూ ర్తిచేసుకున్నారు. అటువంటి వాటిలో, రాళ్ళపల్లి వారి 

“గాధాన ప్తృశతిోసన్ని ధా నము వారి “నోవర్థనాచార్య న _ప్తశే తీనారంి 

(పశంసనీయాలు, రెండూచదివేవారికి వోరిదృక్పథ భేదమూూ , వారి 
భాపోఖే దశలూ, వారి ఉపజ్ఞా తారతమ్యము తెలు న్తవ్ ! రాళ్ళపక్త్ 

వారి (గంథము భావకు అలంకారము ! కాని రచన మూస్తే వీరికి 
పద్యముకం క గద్యము నహాజమని కనపడుతుంది సన్ని ధానము 

వారు కూడా మాతృక రసము తెప్పించడానికి (శమపడ్డక్రు విశద 

మౌతుంది. ఇవిగాక కాంచనపల్లి కనకాంబగారి *వాంసవిజయం* 

ఒకటి. దీని (పళ స్తీ మవోరాజులుు కవిరాజులు, విద్యాధికులు, 

బాలా ఉగ్గడించినారు.విశ్వవి ద్యాలయ పాఠ్య గ్రంథాలలో కొచ్చినది, 

నేను పాఠము కూడా చెప్పినాను, నాస్వాభి ప్రాయము పెద్దల 

(వాతలకు కొంచెము విరుద్దముగా ఉంది లం దుగ్గడించిన విషయా 

లను బట్టి, వా = ' దవిథ్యాన్ని బట్టి, నాటక రచనకంు, గద్య్వ(గ్రంథ 

ర చనచే శే సే చాగుం జే బేమో అనిపించినది, ఇపుడున్న నంభుస్థితిఅం ౮ 

చెప్పి చివరకు “(నీ తిరుముల (శ్రీ (తిలింగ విద్యాపీళాద ర్భాన్ని 

సె వాటికి “పెట్టిన. నామధేయాలు చాటికూర్నూ వెవిధ్యమూ చూడండి. 
ఇప్పటికీ 6 “మహాకావ్యం (పారంభించవలెననే కుతూహలము? ఉన్నదని 249.40 

తేదీన నాకు (వానీనాడు. చార్దక్యములోే ఈయనకు సుకేచ్చ యొక్కు నొతున్నట్లు 
గోచరిచున్నది. ఈయనకు కవిత్వం ఊపిరివంటిది అందమెన ఆప్పురాలు మధుగ 
కంఠంతో "గానము వేన్తూఉఊం'ే మెమరచి వింటూఉ౦డాలని' యీయన ఆశయమట! 
( ఆంధ్రష్మనిక 14.12- a) తదన్వేమణములో ఉన్నాడని తోచ్పుంది! 

ఈ 'సమా'జేశానికి ఈగంథకర్త అధ్యకృతపహించి నాడు సికిందా బాదులోే. 

ఉ పేనుపరీతు” అన్సే సేరుమార్చి గచిదభటి? అన్నాడట. 



తృతీయ భాగము $98 

(పచారంచేసినారు. ఇదిఒక సంఘవిమర్శన నాటకము, కావ్యదృష్టి 

చాలా కొరవడ్లది! అయినా కరి) చాలా (శ్రమపడ్డది. ఈమె 
డక జాల a7 

(వాసిన జీవయా|త్రకూడా యిటువంటిగుణా లే కలిగిఉన్న ది. కావ్యము 

ద్వారా ధర్ణజోధ చెయ్యడము నే కని ఉపజ్ఞ కనపడనలనసినడి ! 

చిలకమర్తి వారు కవిభల్హటశత కాన్ని సంన్మృతంబోనించీ 

ఆఅఆనువదించినాడు, బాలా హృదయంగ మము గా ఉన్నది మాష 

కలో ఉన్న అన్య్యాప బె ఇన్ని బాలా నమంజనముగా దించినారు 

మంగిపూడి వెంకటశరస గారు తమ “మడ్డుకత” మొద లైన రనవల్టేం: 

కావ్యాలను పూర్తి చేసుకున్నారు, 

కొొందరు తమ ఖండ కావ్య నంపుటా లలోసించీ భాగాలను 

పఠితలను ఆ ప్వాదింప జేసినారు. + అటువంటివాటినో మండపాక 

జనో 

+ పుట్టపర్తి నారాయకణాచార్యులుగారి “పాహాజీ' చక్కని పాకంలోపడ్డ ఖండ 

కావ్యము. ఈయన చౌదచాడ శ్రయంలో [చాలా కృషిచేసి నాడ] వినికిడి. ప్రబంధ నాయిక 

లస వచన ంథము వచ్చినది. 

* ఇందులో బేశభ క్ర స్ఫోరాకాలైన గేయాలువ్నై!ీ దేశము మరచిపోని ఆధు 
నికల్లో ఈయనకొక అగస్టాన మియ్యవచ్చు.. ఈ గేయగుచ్భము చక్కని గ్ తాలళో 
నిండిఉన్న ది. భరతమాతయొక్క_ గొప్పతనం, శెకులన్టితి చేళముయుక్క_ వ్రూర్యా 
న్న త్యం, అస్పృశ్యత మొదలైన అనేకవిషయాలపైన చక్కని గేయాలను న్రానీనాడు. 
ఈయన కుమారుడు రామారావు ఆధునిక [గామ జూతీయ జీవనము (పతిబింబింపజేనే 
మైతుబిడ్డ-నే నాటకము (వాసీ నాడు. మాండలిక బ్యావవోరిక ములో వానీ కొన్ని పదాలకు 

అర్థాలుకూ ణా తుదిన యిచ్చి నాడు, మాండలిక పదాలను (పచారం' శాయ్యవలనీన పదతి 

యిదే! ఈనాటకానికి అభ్మి పాయమి స్తూ రెడ్డిగారు అవకాశం చూచుకుని కౌం_గానును 

విమర్శించినాడు. ఈ నాటకములో కర్త కాంాను నిర్మాణ కార్య_కమ, (పచారంచేనిన 

మాట వాస్తవమే! ఈ కాలములో |వానీన బాలా నాటకాలు ఏవో అభిని జేళాలను 

(పచారము చెయ్యడము కొర "కే అన్నట్లుతోనుంది- విళ పనాథచారి “బీనరాజు వరా 

లల్లోకూడా ఉన్న, మంచనండీ ఇెడ్డనండీ యికే! 

పారనంది జగన్నాథస్వామి జూాకా 1929 భారతిలో సుమబాలను గార్చి 

6౧౭౦౨ ద్విపదపంక్తులే అయినా భావనలో న్ఫురించేదీ విస్తారముగా ఉంటుంది 

అన్నాడు. 
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ఓ నెపట్టు” జాషువా కఖండ కాన్యం” గోరుగంతుల కాలతోటి” 

సోమయాజులు “రావుచం(ద్రుని హంపీమా,త” బెళ్లూరి. “(పేమతవ 
కిని” నచ్నిఏీసు “గేయగుచ్నము” జయంతి గంగన్నగారి నుమహాల, 

కంశమా లలు ముద లెనవి యెన్న దగినవి. కొడాలి సుబ్బారాను 

(1904-82) రచించిన “హంపీ కె(త్రంితో కవికాళిల్పంి ఉట్టిపడుతూ 
. ఉంటుంది, ఇతను చిన్నవయసు”ోనే గతించినాడు, “*(పతిభిను 

గూర్చి చెప్పేటప్పుడు మరికొన్నింటిని చేర్కాంటాను అప్పుడు 

జేరొ( న్న వాటితో అను సరింపబడ్ల మా శ్లాలన్నీ చాలామట్టుకు చర్విత 

చరక్వణాలే ! స*మయాజులుగారి “హాంపీయా[తె” మున్నీ ములో ఉన్న 

బెరను (వ్రాసిన “Child Harold's piligrimage” అనే కావ్యా 

నికి అనుకరణము దీనిలో వెనకటి స్మామాజ్యోన్నతి చాలా చక్క_గా 
చుప్పినా డుక వ్, 

పెన పేర్కొన్న వారు గాక ఖండ కా వాలను (వాసిన వారిలో 

వెనక దశవర్ష కాలములోవారు గాక కొ త్తశాళ్ళు చాలామంది 

ఉన్నారు, జనమంచి వెంక(టామయ్య, కొల్లూరు ధర్మ రాయక ని, 

నాదెళ్ళ వెంకట్రావు, మిన్నికంటి గుకునాథశరగ, పెమ్ము రాజు లక్షీ 

పతి, ఓలేటి సీతా రామమూ ర్తి కోరుమిల్లి వీరసోమసతనా రాయణ, 
కుందుర్తి నరసింహా రావు, వెంకట పార్వతీశ్వరకవులు, వేంకట 
కాళిదాసకవ్రలు, శేపా(ద్రి రమణకవులు, పండితా రాధ్యుల నాగ 
భూ మణం, (ఈయన*గంగాల హరి అనువదించినాడు. మున్న గి లశ్షీ 
నృసింహశర్మ, సోమంచి వాసుదేవరావు, తురగా వెంక(టామయ్య, 
జనమంచి కా మేశ్ళరరాను,* నిడమర్తి యీశ్యరప్ప దివాకర వెంక 
టావథధాని, ఆచంట నూర్యనా రొయణకశర్శ, అధికార నూర్యనాశా 

యణ, అన్న మరాజు శర్శ, కాశీ భట్ట కృష్ణ రాయ శా స్త్రి, కొత్తపల్లి 

సూర్యారావు, అయ్యగారి సత్యనారాయణమూ ర, కొమాండూరి, 
పందాష్ట్రరం, హరి రాధాకృష్ణమూర్తి, సహా ే వ సూర్య (ప్రకాశరావు 

* ఇతని తమ్ముడు జనమంచి రామకృష్ణ ఒక సొధకుడే 
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కొడాలి అడివి క్లీరిప్కి మేకిపలి లశ్రీ కొంతకవి,* పురాణము ms a 3 
కుమార రాథఘునఠకా స్త, పికిపాటి నారాయణణా స్ప, మొద.లెనవారి 

పేర్లు కనబడుతున్నై! ఇంకా పీరుగాక చాలామంది ఉన్నారు, 

కొందరి విశిషత 
కొందరిని గూర్చి కొం చెను ప్రత్యేకముగా ఒకొక్క 

మాట చెబుతాను, కాటూరు వెంక కేశ (ర రావుగారు ఒక వెవు 

“సౌందరనంద” నాధన జకుగుతూడండ ౯ నే అప్పుడప్పుడు ఉ( బేకము 

వస్తూండటము పంల లాంటి చక్కనికావ్యాలు (నాయ 

డమ; (ప్రకృతిసిద్ధమైన నన్ని వ ళొలు కల్పించడము కలిగినది. తేర్యాత 

సినిమాకి వి కావలసిన నము(డాల వెంట రాఘ వాచార్యులుగారు 

అప్పుడప్పుడు దశవర్ష కాలములో చక్కని కొన్ని ఖండ కావ్యాలు 

(వ్రాసినారు. భిక్ష *“_శానణి మొదలైనవి ఒక్కొక్కప్పుడు గూఢ 

భావసంకలి తావే నహృదయపఠితకు “సద్యుః సరనిర్య కిని కలుగ 

జేసున్నై ! కుమూగ రాఘవ శా స్తీ గారు గంగా జేపికృత “మధురా 

విజయో కాన్యము (పకటితభా గాన్ని తెనుసగోక్సి పరవర్శన చేసి 

భాసూసేన చేసివాడు, మంచికావ్య శెలి గో, నిర్దస్షు భావో మాతృ 

కను వెళయిుచి మించినాడు. అయ్నగారి సత్యనా రాయణమూా ర్తి 

గారు ఆంగ్ల. లో సెల్లీకవిక్ళత మైన “120763 philosophy": 

అనే ఖండ కావ్యము “ేమతత్వంిఅనే చేరుతో 'స్వేచ్చాను వాదము 

చేసినాడు. ఉన్నవ లక్షీరనా కాయణగారు “బసవగీతి అనిఒక గేయాన్ని 
వారి సహాజరసవదోరణిళో (వాసినారు, నవలారచనాశశ్తే గాక 
గీతరచనాశ క్తి కూడా ఉన్నదని యాయన అప్పుడప్పుడు వరాపుతూ 

. ఉంటాడు, ఈయన సర్వతో ముఖ (ప్రజ్ఞ చేశానికంతకు విదితమే ! 

మాధవపెద్ది బుచ్చిసుందర రామ ళా స్త్త్రిగారు తమ సహాజ విజయాన్ని 
గె pan) 

వదలి రచ్చశకెళ్కటం (ప్రారంభించినాడు ఈయన గేయూలనుగూర్చి 

వెనక స్పృృశించినాను. ఈయన కనిత్వము “ఆత లిత మాధురీ 

* ఈయన “నాకవనంి అనే ఒక ఖండ కావ్య సంపుటి “జనాబాోయి అ 

నాటకమూరోచించినాడు. శృంగార (వియడు. “సౌందర్య నిలాసమి సే నవలకూడా 

రచించివాడు. 
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మహిమొగలదని నా అభిపాయము. ఈయన 'సతీన్మ తిఅని భార్యా 
వియోగము కలిగింప్పుడు (వాసినాడు, చాలా హృదయ (దావకముగా 

రచించినాడీ ఖండగీకి, ఈయన సామాన్నముగా అందరూ అనుకు 
చేట్టు కపారడీస కవి అనుకునే రచనలు కాకుండా చక్కని భావ 
పూర్మమై (పతిభావంత మెన కవిత చెప్పగ లసామర్థ్య ము కలవాడని 

యిటీవల నవ్యసాహిత్య పరివత్తువారు (ప్రచురించిన “పంచవటి” ౫ 
అనే ఖండ కావ్య నంపుటివలన తెలుస్తుంది, లత్ముణుని ఫీ లాన్ని 
వాల ఉదాత్తముగా చి(తించినాడు. జ్ బృందావన ” మని 

ఖండ కావ్య సంపుటిలో ఖండికలు చాలా రనవంతముగా ఉన్నాయి, 
ఈయన ఛాటుధారల వంటివి ఆధునికు లెవ్వమూ రచించ లేరని నా 
ఆశయము. ఈయన పద్యము చదివేఫక్కీ. అనితిర సాధారణమని 
వెనక చెప్పినాను. చూడడానికి ఎంత అజ్ఞానిగా కనబడ తాడో 
అంత (ప్రజ్ఞావంతుడు, నభను రంజింప జెయ్యటంలో ఈయనతో 
సమానులు చాలా తక్కువమంది. ధనవంతుడు కాడు, తనకావాాంలు 
చదువుకుని తానే ఆనందించే రనపిపాసి, కా న్యానందంభో ' కష్టాలను 
మరచిపో య్యే కళొభిజ్ఞుడు. ఈతని *కశారదొకూడా మిక్కిలి రమణీ 
యము, *“ఒవమార్ ఖయాం”లో కొన్ని ఘటాలు బాలా రమణీయ ముగా 

పరినర్తించినాడు. ఈయనకు గురున్ఫలగు తిరుపతి వెంకటకవులలో 
వెంకటళా స్ట్రీగారు ఈయనకు “ న్వయంవ్యకుడ”ని బిరుదిచ్చి 
ఇాలువకప్పినారు. కడపోో శ్తేసా ద్రిశర్మ గారు కూడా వీరిని నన్మా 
నించినారు, ఈయన (ప్రకృతిచేత హాస్య ప్రియుడు. ఈయన చొటుధా 
రలు హోస్య [ప్రభా నాలుగా ఉంటవి ఈయన  సినిమూ తారల 
మోద (వ్రాసిన పద్యాలువించే వొట్లపగిలేటు ననవంవసూఉంటుంది, 
ప ప చక్వలరావుగారి! వ క. ఈయన 
అఆధునికులలో అన్న దగిన వాడు 

ఇక్కడే భా ర్యావి యో *స్టితిలో నే (వాసిన విశ్వనాథవారి, 
“వరలక్ష్మీ (తిశతొని /సార్చి కెండుమాటలు చెబుతాను, క ఎప్పు వేణిలో 

* పీల్లలమట్రేపోరు ఫ్నివరి 1950 భారతిలో రచించిన “మధురఫారతి మాధవ 
"పెద్ది కవి ఆన్న వ్యాసాన్ని చూడండి 
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భార్య అనులను కలిచీ సందర్భములో దీనిళో పద్యాలూ, జస్మాలక్రీ 

పూజ” అచే నీర్పిక క్రిందివీ, వృాదయవిడార కాశ నట్టీ సంపూళ్లమై నట్టే 
అని ర్వాచ్వ మైసటే, అనందాన్ని కలగ జేస్తై! “క స్టార్పణంొలో 

అస్థికలు కలువునప్పుడు ఉత్పన్నమైన భావాలు చదివేటప్పుడు 
నేనానందముతో అ,క్రులు రాల్బానని చెప్పట శేవలనత్యకథభనం!* 
సూవ్మవిమయాలయొక్క- అంగాంగీ భావముతో కూడిన అ వర్తనము 
నిరాపమానము ! ఎటువంటి స్యల్బవివయాన్నీ భా పొచి( తాలు 
కల్పించి పాఠకుడె మునశ్చముస్పులకు గోచరము య్యేటట్టు చెయ్యడ 
ములో పరమావధిని పొందినైయని చెప్పడములో యేమో అతిక 

మద్వియోగ వ్యధా దూయమానహృదయ 

వీరజను భవ _తృనయాకుమారరతు 

తకాతురమ౭నోంబు జూతను నాదరించి 

యాదియోచార్చు౯లగాక నిన్నా దిగెరు- 

ఒకయెన్నొ పుట్టుక లకు ముంద-కైన 

మృ త్చారబ్బమారీతి బరిణమించె 

నానావిచిత జన్మకృతాస్మ దభ రాశి 

అయిజయి చేటికిట్లయ్య దుదకు ॥ 

పీత్ళద త్రమగునా స్రీ హాతమయ్యె నాయందు 

ఆయనిచ్చినభార్య అశ్టైపోయె 

నాతం। డి చేసిన నానామహాపుణ్య 

కెర్కలీగతి గంగ గలసీపోయె 

మిగిలినదియుక్క. జే నాకు మేరవంత 

బరువు నాగుండెలో మధ్య భాగమందు 

అంతెెపీరునకం తె భార్యాస్థి గాని 

చాశరీ రాస్ట్రినిజము కృష్ణార్పణమ్ము 

కర ా మ్య[గాంధికవిషయమున నీకవికొక నిశ్చితాఖ్మిపాయము లేదేమో శ 

ఏశ్వువాధ శెరిలాో సంగీతము లేదనుటుకన్నను ది తార్మశుతిలోే పలికినదగుట తగినది. 

ఈ మహాకవికి ధ్వనిదృష్టి వాలతక్కు వ ఇతడు ముఖము గా వాశ్యక వి. భా పరీక్షలే వె 

నున్నంత దాహము శిల్పమాపెలేదు. +. నూత్నేణేయను పదార్థములేని దీఠడుక ల మే 
సక త్త్్డా అనివీఎయును, ఈయన రచరలయందు హాస్యము: తక్కు బలో 

ఎ=వుటప ర్రి=భారతి ఫ్య్టైవరి 1948 
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క : త్ర a స వై 
యూ క్రిలేదు. గారీపూజలో ద్రవ్య కి (ప్రకృతి మాతభో లినమైన 

ఘట్లము చదివి తేసామో త్రై-లాన వాసైన పొర్వతీరూపము అలౌకిక మె 
కు ద ర =a 

సరష(పపంచ వ్యాప్తమై హృదయానికీ ఒకవిధమైన పవి_తానం 

“నారు? అనే (ప్రయాగ మక్కా-డ బంగారముళో రత్నము 

పొదిగినట్లు తోస్తుంది. అందులో హృదయ నిగూఢ (పేమ, పవిత్రత 
మాత్భతగ ము స్పష్టమాతున్నవీ, ఒక కవి భార్యావియోగము భాషా 

కుమారుల కందరికీ ఆనంద హేతున్ర కావడము నహజమే! 
ఈయన కీభా ర్యావి యోగమ య్యే కాలములో కొంత నిరు త్సాహమూ, 
నిరాశా, _ఆవరించివట్లు తళ్కాలములో (వాసిన “ఆకాంతు” 

మొదలైన ఖండ శావ్యాలవల్ల కనపడుతుంది, కాని మళ్ళీ దానినించీ, 

మృతినించీ జన్మలేచినట్లు సహజమైన చిత్తశాంతి చేకూర్చుకుని 

ఉత్సాహాన్ని పొందడము ఆంధ ఫౌహిత్య ముయొ కా, భాపయొ కా. 

భాగమే చెప్పవలె! దువ్వ్యూరివలతె కాత్కా లికముగా పతనాన్ని 

పొందకుండా ఉండడంలో నే ఉన్న దీయనయొక్క- విశిషాత, అ బే 

కవికి పరీమోశాలము. అటువంటి దుఃఖములోనించీ సుఖము కలిగితే 

ఆయన (ప్రకృతిని జయించాడన్నమాట ! అదివరకు “ఆకాశదీపం? 

“విశ్యామి\తుజు- మేనక ముదలెనవి ఉదాత్త ముగా నేఉనై x | 

ఆయన కవిత్వానికి నహాజాలేన అన్ని గుణాలు వాటిళోఉన్న !* 

కాని భార్యా ఏయోగము తెకువాతనే ఈయన క పి'తాజ్యో ఈ. 

బహుశః _పథమపత్నీ జ్యోతి ద్వితీయమందు ద్విగుణముగా మూర్తీ 

భవించుట చేతనో మేమో - కాళిదాసు చెప్పినట్టు 

+ ఈ పద్యాలే క్లిస్టాన్వుయానికికూ డా పరమావధిగా ఉన్నై! ఉన్నప్పటికి పాఠ 
కుడికి మెంత “తెలిస్తే ఆంత్ర ఆకవందంకశే సభావంకూడా వాట్రో ఉంది. “*కొండవిటి 
పాగమబ్బులాోో శూడగా దృస్టాంతంగ= చూడండీవిపషయానికి -*వసిరి ఊడిగిపోయిన 

శిథిల దుగ్రలకీ శ్రీ ఆ పాగ మబ్బు లంకూర్చిన వెర్రి నులంక్భతు'లే యా వాక్యాన్ని “వెలా 

ర్నినవి ఆన్నాడు సంపత్ . 
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“'నఃణధికంబభా”4, మొతముహిోాద ఆెండవస్టలూ కలసి యీయన్ని 

నవ్యసాహి తా కాళ ఏధిళలో దుర్ని రీక్యుణ్ణిగా చేసిన వీ, నూ ర్యుడు 

ఆపాతతఃతీక్షం డె నప్పటికీఎట్లా నర్వసస్యదాతో, న ర్వారోగ్య డా యా, 
అట్లాగే యీయన కవిత్వము కూడానూ! ఆపాతతః క్లీపషమెనా 

లోతుకు దిగిలే అనిర్వచనీయ ర సావిమ్యరణం చెయ్యగల శక్త 
ధర్మ _పక్ళతికి మార దర్శిగా ఉంజేగుణమూ దానిలో ఉన్న !* 

కశడ, తొడ” అనే పద్యము చదువుతూ ఉంశు భవభూతి *కమపి 

కవుపిో శ్లోకం తలపుకొన్తూ ఉంటుంది 

విశ్వనాథ రాయ(పోలు లిద్దరూ నవ్యసాహి త్యానికి సూర్య 

చం(దులవంటివారు, ఒకరు దుర్నిరీమ్యుడు! రెండవవా రాస్లాోదకరుడు 
ఒకరు మిరుమిట్లు గొలువుతాడు ! కెండవవారు చల్ల జేస్తాడు! ఒకడు 

శాసిస్తాడు ! "రెండవ వారు మి(త్రుడ శ్లే ఒవ్పీసాడు ! ఒకరి (వెతలు 

వమెహాోూదధీతరంగ పరంపరలు! శెండవ వారివి అచో+దనరో 

వరనీరోపనూానములు ! వీరిద్దరూ ఆద్యంత రతుకులై నవ్య సాహి 

త్యాన్ని రశ్రిస్తున్నారు. ఒకరిది ఉప[క్రము (పాబల్యము! రెండవ 

వారిది ఉపనంహార విజయము! ఒకరివద్ద మొదలు పెట్టిన ధర్మము 

మధ్య యెన్నో విధాల సంచరించి తుదకు రెండవ వారిలోసా ఫల్యము 

*1. దుమష్కర్యపాస =హ్మా, స్త్ర ర్వ త్ల, ఖ్య 2. క్లిస్థాన్గయమయు = 
కత కానదీపముి? (పిచ్చితలలు) లి. తెనుగు నుడికారాలం = గోశ్లిశేకఇరీ*' 

“'యాదాలాపముగి (మనుష్యుడు) 4. మారుమూల పదాలు = వజ్జు తోరవాత్తు, 
$. ఉదాత్తత 6. చేయార్థం = (కొన్ని పద్యాలకు ఆయనే ఆర్థం చెప్పవ లె) 

4 మరల ేకెత్తిన ఊత్సాహానికి కపరికోధకోలినే కథే తార్కాణం. 

*ఒత్రొడతొడనందుకో నరటితోటలు పెంచెదనంచు, సెజ్జలో 
మెడ మెడలాని శంఖములం మెల్చెదనంచును నూహలూపహాలో 

వడివడీపోయి యందములు వాల్చెదనంచాన్సు మె" యాసలం 
బడిచనినంత లేద్య యెడబాటు విచ్నిత్రముగా ఘటిళ్లెైటో ! 

వైఢధర్మ్యం యెంతేచ్రక్కు_7* ఇెప్పీగాడో చూడండి + 

కీర 
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పొందినది! కాబట్టి నవ్య సాహీత్యమం కొ యిీయిద్దరిమధ్య ఉమ్యాలు 

లూగీ వధర్ణములో తా బెలు టేరినదో , అ జేధర్శ్మములోనచ్చి ఆగిన ది! 

మరికొందరు 
ఉమ్మర్ ఆలీపాగారివ తె (1945 )మరణం మగోక సయ్య దుబదు 

రుద్దీక౯ సా హెబుగారు ఒక భ_క్సిగతము రచించినాడు. చక్క గాఉంది, 

డాని శీర్షిక “నీ దర్శనమునీ సేవో ఇటువంటి ముసల్మాాన్గు కవులూ, 
జాషువా వంటికై) స్తవ కవులూ ,విజ్ఞానెక్యతనునిరూపిస్తారు కాబట్టిమన 
కందరికీ నంద్యులు, --యనకవిత్వములోకూడా ముసల్మానుచిహ్నా లు 
భామగో ఎంతమాత్రము లేవు. చక్కగా భాపాకువూవరుడు (వాసి 

నే ఉన్నది కావ్యము. కానీఛల్ల (బ్రహ్మయ్య శాస్త్రిగారి ఖండ 

కావ్య మొకటి వెనకటి ద శాబ్దకాలములో నిరూపించినాను, ఈ 

కాలము”ొ కూడా ఆయన “గడ్డిపరక” అనే శీర్షికతో డాని 
మొక్క ఉపయోగాలు దానిని ప్రపంచము సిరాదరించడముం 

న్యాయము గాకపోవడము మొద లెన సంగతులతో రసవంతముగా 
గచించినారు. పీశేగాక వేదం వెంక్టటాయశా స్తిగారు “దైన 
శుపీమ అని ఒక ఖండ కావ్యము (వాయడము ఆశ్చర్యము. అటు 

వంటివారు (వ్రాయడంవల్ల ఖండకావ్యానికి _పొచీనులిచ్చిన ఆంత 

త్త బుక్క మంటున్న దో చూడండి 

“య _సిత్యాజ సచివిదగ్ ంసఖాయం 

నతన్య వాచ్యషిభాగో అస్సి 

యదీగ్ ంకృణోత్య లకన్ ౦ శృణోతి 

నహ్మొప్ర'జేద నుకృతుసన్టీ పంథాం? 
ధర్మమును వదలినవారి వాక్కున ఫాగము లేదుః 

6విద్యాహ వై (ఛాహన్మాణమాజుగాము 

గోపాయ మాం శేపధిస్టే హమనస్నీ 

అమాయ కాయాన్ఫజ వేయతాయ 

నమ్మాబూయా వీర్యవపీ తథాస్యాం', 
విద్యతనన్రు అనూయగలవానిశిన్సి బుజ్యుప్రవర్తన లేనివానికిని చఫలంనికిల్సి 

* క్యూవడ్డన్నదట {» 
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చాలామటుకు తొలిగిపోయినటు భావించవలెను ఏళ్ళ వ న 
ల ల ల్ల నారు, 

వాల విలువ ఉన్నది, ఇట్లాగే చివ రామ శా స్త, ఆదిశారాయి 

ఛా స్ట్రగారు మొద లెన పండితుల వ్యావహారిక భాపోపయోగము 

కూడాను, కొందరు ఏరోోపీ శే అసంతృ ప్రిపడి తమలో తమకు 

కొన్ని సలహాల నిచ్చుకున్నారు. మంగిపూడి వెంకటశర్థగారు తమ 

అనుభ వాన్ని బట్టి, కవితకు [పయోజనమ ండవలెనని చదునరులు 

జీవి తాన్ని దిద్దుకోడానికి పురికొల్పవలెననీ, సాధువ్రల నడతలూ, 
కార్మికల _ చరితలూ, పాటకపు జనుల ఆటపాటలూ రెతుల 

యొక, శుభళీలురయొక్క., పత్యివతిలయొక్క , అడుకునే పిల్లల 
యొక్క, చేష్తాదులూ, మాతృ్మేమా, మొదలె నవి కావ్యవస్తువు 
లుగా ఉంశు నమంజనముగా ఉంటుందనీ, మొదలైన విషయాలను 

చెబుతూ కవులకు హితవు” అనే శీర్షికతో చక్కని ఒక ఖండకా 
వ్యము (వాసినాడు జనమంచి కా మేళశ్యర నావుగారు, కృష్ణశాస్త్రి 

మొదలై నవాళ్ళ దుఃఖముతో విసుకుచెంది “కవికుమూరి అనే స్తీ 
క్రతో ఒక కావ్యము రచిస్తూ ఇట్లాగన్నాడు me 

కన్టోకగీతుల సుప్త వీథుల 

ముంఇెత్తబోకుమురా | 

(పీయవియోగ మె | పియకరంబగు” 

ఇ బే “భరీరఠనావోవసనమానురఠా “గ యోళి అన్న ప్పుడు కాళిదాస 

సిద్దాంతము ! (ప్రత్యాశ 'లేనప్పటి _పణయమే నిజమైనది ! స్వా 
4 ర 

రహిత మవడముచేత డానికి పష్మిత్రత వస్తుంది కాని అది కవిని 
(క్రుంగ దియ్యకుండా అతని పిజ్ఞాన నే_కాన్ని తరవవ లె. అప్పు జే 

అతను నిజమైన కవైపోణతాడు. ఈసందర్భముళో వెనక కొన్ని 
దృష్టాం తాలిచ్చినాను, జూమువాకవి “అయామయముీ అనే వీరి క్ర 

(క్రింద నవ్యకవులను సంబోధించినాడు, చూడండీ [క్రింది పద్యం ?=- 

ఉకవి సమయమ్ముుదప్సి నుడికారపు సౌంపుకు పాడు బేనినీ 
"సవకుక కోసమో కుమిలియేడ్నెదు, వక్క_ని తెల క్షత కా 
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వులం కుదించి యేమిటీకయోనముయముం బోనకింతువోయిి నీ 

పొందిక్వినము పాడుగాను ! చెడుగా యికణేనియ రమ్ము గారికీకాో. 

త కాని యీవర్షనము నవ్యుల కందరికీ వర్తించదు ! కొందరికీ 
కరూడా పూర్తిగా వర్తించదు! చిలుకూరి నారాయణ రావుగారు 

పోకన కవిమోద చక్కని కులుకు బెళుకు లొలికే ఖండ కావ్యము 

రచించినాడు. కావ్యము నడక చాలనర సముగాడిన్నది దీనియొక్క_ 
(పతిధ్య నే హెదాబాదులో పోతేన జయంతి అధ్యకుకోపన్యానములో 

కూడా విన్నట్టు జ్ఞాపకము ఈవిధము7? (ప్రణయమో, (ప్రకృతో, 
భకో, స్వానుభనమా, నన్ని వేశమ భో, వస్తువులుగా ఈ సాహిత్య 

మంతా నడీచినడి,** 

స్త్ర్రిలు 

గృహలక్షీ న్థసీ_చిన తర్వాత, డాన్ని ముట్టడించిన 

వుువ శవికమారులు సంఖ్యకం కె భారతిని ముట్టడించిన 

కవయి (త్రీ సోదరీమణుల సంఖ్య వాల తక్కు_వ్మ అయినప్పటేీకీ కొందరు 

చక్క-ని రచనలను సాగించిన వాళ్ళున్నారు. వెనక వాళ్లు పురుషుల 

కంతమా (త్రము తీసిపోరవి విన్నవించినాను. మొ త్రముమోద రెండు 

పత్రికలు భూ సే వాళ్ళలో విజ్ఞానవ్యా ప్తి వాలా త్వరగా కలిగినట్టు 

గోచర మన్రతుంది. వారిలో చక్కని ఖండ కావ్యాలూ, గీతాలూ, 

కథలూ, వ్యాసాలూ రచిం చేవాళ్ళ సంఖ్య చాలాపెరిగినది. కొందరు 

ర్త వయి[తులనూ వారి కా న్యాలనూ పేర్కొంటాను. పరుభూరు 

భువ నేశ్వరీ బేవిగారు, చావలి బంగారమ్ముగారు, “కర్ళకాి “దైవ 
మహీమి మొదలైన ఖండ కావ్యాలను (నాసినారుు చిలుకూరు 

లక్షీగ్రనరనవమ్ము గారు పిచ్చుకదంపతుల ఇచ్చావిహా రాలు మొదలైన 

భద శేకుమళ్ళరాజనగో పాలరావ్రగారి వంటివారు కొందరు ఈ నవ్వులను క్రొత్ర 
జాతులన్ఫూ వృత్తాలనూ? అనుసరించవలసిందన్సీ "తెనుగులో నిరతి | పాసంగా (శ్రవణ 
సుఖాన్ని మాతము పొటించుకుంటూ “పరుగు క విత్వంచి (run = on verse) (వాయ 
ననీ (పోత్స్చహీంచి నారు కొందరు దాన్ని అనుసరించి నారుకూడాను. (జయంతి) 
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వాటిని తమ గీఇాలలో చి(తించినారు, జానాంబ జహాంగీరు చ(కవర్తి 

మొక్క న్యాయ బుద్ది నుగ్గడిస్తూ ఒక వకాంకనాటకము రిచించినారు, 

దుర్గాబాయమ్మ వెనకటి దశవర్ష కాలమును౧ి కూడా అప్పుడప్పుడూ 

(వాస్తూవచ్చినారు. కనుపర్తి పరలత్ష్మువ్నుగారి ఉరూ, ఆమె భాషా 

చ్చీవ జగద్విదిత మే ! ఆమె కథలు ఉత్తమకకుష్ణుణోవని గట్టిగా 

చెప్పవచ్చు. “చోరగుడి సీతమ్మగారి జీవిత చర్మితిను కూడా చక్కగా 
ఆదర్శ(పాయముగా రచించినడామె. ఆమె “శారద లేఖలు చదవని 

(స్రీ పురుషులుండరు ఈమెగారి కొకవోరు గృవహాలక్రి గ సువర్ల 

కంకణము లభించినది, చేశ కుంతా నంతోవ్ంచినది, ఈకోటిలో వా శే 
కాంచనపల్లి కనకాంబగారూ, చేబోలు సరస్వతీ టేవి” అ సరస్వతీ 

చేవిగారు మరల “అభినవ మొల్ల అనిపించుకున్నారు. రామాయ 

కాన్ని ఉత్సర కాండ నహితముగా(వాసి జన్మ ధన్యతే నొందించు 

కున్నారు. త్రంకా జనమంచి అనంతేమ్ము, చిలకపాటి నీ తాంబ. 

బసవరాజు జెంకటరాజ్యలశక రెమ్మ మొద లెన అనేకులు విద్వావతు 

లున్నారు, తుదకు ని, యస్, లవ అనేయువతి *“నానాజూతినమితోని 
గూర్చి చక్కని రాజకీయ వ్యాసము (వ్రాసినారు స్థ నాపతి రుకిణమ్మ 
ఓక ఖండ కావ్య నంపుటీ “వూ-లమాలిఅని (పకటించినది. బుర్రా 

కమలాదేవి అనేయువతి “వంచేమాతరంి అని ఉత్పలమాలిక 

చక్క_గా (వ్రాసినది: అచంట సత్యవతమ్మ కృష్ణశా _స్త్రిగారిని 

చక్కగా అనుకరించి (నాసీనదిం 

కటలా అరై 
పుటలో పాముని 

Ae) శ 

మట్టి ఖలీ 'బేమ-ంనె 

మరచి ఆడితిగాని 

ఈజీవితంబులో నింత దుఃఖంబుండెనా 9 

చేవ! జే నినుమంత దెలియనెతి ! 

'ల్రదివా న్తవగీతియో, ఉపాలంభగీతియో, తెలుసుకొనడానికి 

వీలు లేకుండా ఉన్నది. మునిమాణి క్యాదులవ లె నర ఫా బేవిగారు 
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“గడ్డిపూలు” అని నీరికనుంచి గద్యశకలాలను రచించినారు. ఆమె 

అభీ(పాయము భావగద్యము (వాయవ లెనని, 

క(పయత్ని సాను! (ప్రయత్నిస్తాను ! యుగయుగాలు గడిచినా 

వెదుకు తాను ! అగాధ విశ్వములో కాలు పెట్టినది మొదలూ, సీ 

అన్వేషణ మేనా ఉచా స నాలు! నీ నందర్శనా పే శే క్లే నా జీవి 

తము ఎట్లా చిక్కక తప్పించుకుంటాశో చూసాను ! 

సంధ్యారుణకాంతులు జారిపోయినట్లు జాడలు పొడకళ్లైను ! 

ఆశ నామేను మనగపీంచిన ఆవాటకొరకు వెదక నారంభించితిని ! కాని 

అంతయు నిశ్శబ్దమే ! att CI (ప్రకారముగా సోదరీమణులు 

“ముగుదల్ నేరువ వాని వీద్యగల టే ముద్దార నేర్పించినన్” అనే 
కవివచనాన్ని సార్లకపరిచినారు. గృహలక్ష్మలో భాగవతుల లశ్రీ ర 

సతి? న. ఒక పండిత (పకాండుడు తమ విజ్ఞానాన్ని వెద 

] జల్లి "జెశ పువండనాలకు పా(త్రుడైనాడు 

యాజ్ఞ న నల్క్య్యు శాఖకాయన అపర 

రూ బర మహర్షి అనవచ్చు * 

ఈ పిక. 

గృహల$్షీన్త విడాకుల చట్టాన్ని 

గూర్చి ఆంధ చేశములో ఉండే నారీ 

మణులు చాలమందిమయుక్క- అభి(వా 

యాలను సేకరించి ఆ విషయములో 

అఆఅండుపతూల యు కొంత 

తయారు చేసినది, ఈ పత్రిక గ్ర్రీభోశా 

నికి చేసినసేవకు మేరలేదు, పురువ 

లోకానికి కూడానూ అంజు త ప్పేనిం 

లేదని నా ఊవా! హెౌదరాతాదులో 
ఎల్లాప్రగడ 

అట 

* హయన ప పరిచయభాగ్యము నాకు కల్లింది. ఈయనా నేనూ కలిసీ పూనా 
(పాచ్య పండిత సభకు ళ్ళి నాము- 
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కూడా కొందరు యువలీమణులు సాహిత్య్వసాభన చేస్తున్న నాళు 
న్నారు, విరందరిలో ఎల్లాప్రగడ నీ శాకుమారి కథ, చేయం, 

మొదలై న వానిలో సలా నృఅయినదిం ప్రీలగో ఖండ కావ్యాలు[(నాసి 

(గ్రంథాలు ప్రచుంచెన నాళ్ళళ్ల' సోమ రాజు యిందుమతీ జెవి యెన్న 

దగినవారు. ఈమె * కావ్యావ వళి ఉత్తమక త్యులో చేర్చవచ్చు. 

నవ్య సాహిత్యములో కావ్యాలు వాసిన పురుషులు చిికెంచిన (ప్రణ 

యముకంకు యామె Sua (పణమ? చాలా పవీ(త్రమైంన దని 

చెప్పవలె. (ప్రణయాన్ని స్రీ యెట్లా భావించి ష్ మ్తూమె 
త ప. ఉంకై ! స. ఊఉ న్ | 

కా Er: gear oy 

య 

అన్ ఖు క్ష! 

Ren mr 2,7 
= నందగిరి అ్రందిరా 

జీవి ఒక రచయిత్రి 

రాచమళ్ళ సత్యవతీ చేవి, 

తెలుగుతల్లి అనే మాన 

పత్రిక పెట్టి కొన్నాళ్ళు 

నడిపించింది. తెలుగుతలి, 

తరపున నచ్చిన రవీంద్ర, 

వోతన, నంచికలు ఎన్న 

దగినవే, 

నవలలు (వాసిన 

SAT WN ఇ స్య ఫా స్రీలు కరా డొ ఉన్నా గు 

నందగిరి erates తప్ప ద్రి బ్రాల జయంతినూరమ్ము 

గారి నుదశ్షిణాచర్మితముతో స్త్రీల నవలా రచన 1906 
ముద టవుట్టినట్లు కనజడుతు-ది! 1914 లో మల్లవరవు సుబ్బమ్మ 

కళావలి చరిత్ర, కృపాబాయి సత్య నాథమ్ కోమలాంబ, వన్ న్య మ్మ 

ఇందిర, 1916 లో, వి. (శీనివానమ్మ (వ్రీయూ- న్వేహషణము, నేతువిండారి; 
గోవి నెట్టి లశ్ష్మీనరసాంబ సుశేశి సుగుణవళి, 1919.21 లో మాగంటి 
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అన్న పూన్తా బేవి నీ తా కామము, నవవర్ష న్వపష్నము, అనేనవలలు 

రచించినాప వీశేగాక ఇంకా కయి(కులున్నారు చూడండి: 

రచయితి నవల 

ఓ తేటి నూర్య (ప్రభా టేని==ఇందుమతి 

'జీశిరాజు లవ శ్రనరసమాంబ క మలావతి 

ఫులివ గి కమలా టేవి==కుముద్వత, రాధికా చం్యదావళులం 

మల్లాది బుచ్చమ్మ లం కాపతి 

కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ వసుమతి 

ఏ.పి. పీరాట్టమ్మ=కీో భావతి 

ఆచంట సత్యేవతీదేవి=సునందని 

కూఏ రాములశ్ర్ష్మమ్నజా=చమల 

పి. రాజలత్ మ్మై==మదవతి 

డీ. సత్య నాభ 'సతిజఎలలిత 

వీరము సుభ దజఆదొగిలము 

పులుగు ర్తి లక్ష్మీ నరసమ్మ=యోగీళ్యరి 
చిల్లరగా రమణను రామా( శమము 

అట్లూరి వెంకట తమ్మ==రూపవతి. 

— ఆంధ సర్వస్వము 

కథా వీధి 

కథకు వచ్చేటప్పటికి అంతకస్టము కాదు ఎందుకం కు వెనుకటి 
వ్య కులే కథలను తిస్పించి మళ్ళించి, కుదించి పెంచి, వేరుగా కనప 
జేట్టుచేసి, భా పాంతరీకరించి,  యెక్క-డనించో చెప్పకుండా చాచి, 

యీనిధముగా కథకులమని కొంద రనివించుకున్నారు. ఈ కథాపీధి 
మ్యాతము చాలా సాగినదని తప్పక చెప్పవలె, పీరిళో కొన్ని కొత్త 
పేర్లు కనబడుతున్న వి, (పాత వానితో కలసి ! వెనుకటి కవికొండల, 

పూడిపెద్ది, మల్లాది, (శ్రీపాద మొదలై నవారు (వాస్తూనే ఉన్నారు, 
కొంత వారిలో గతానుగలికత్యము కలిగిపోయినది, (శ్రీనివాన 
నిరోమణివచ్చి నూతనముగా కొంతకలవరము కలిగించి నన్ని 
వేశాలలో వై శిష్టమరా, మొదలైన గుణాలను తెచ్చి పెట్టినాడు. 
ఈయన మన కథకులలో ఉ_త్తిముుకత్యుకు చెందిన జాడు, ఇంకా తెలం 
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గాణంకూడా శూన్యము కాదని కొందరు ఇశ్క_డనుంచీ మెస్నడగిన 
కథకులు బయలు బేరినారు, వెనుక సుజాతప(తిక వచ్చి తెలంగాణాం 

(ధులకు కొంత యూ ఖండ కావ్య కథావీధులలో అభినివేశము 

కలిగించినది, ఆకాఖ యిప్పటికీ అలాశో సాగుతున్నది “గిరి ళారు, 
పిశుపాటి చెంకటరమగాయ్యగార్కు మొదలైనవారు పనిలో ముఖ్యులు 

వెనుకటి ద శాబ్బములో మాడపాటి వారిని గూర్చి తెలుసుకున్నాము. 

ఈ ద శాబ్బములో పెనా ళేగాశ సురవరం మ చేరు 

ఒకటి విశీష్టముగా ఇప్పవలె, కనగర్తి రమణయ్య” లవటె ఈయన 

కలము శ్రవల కథాపవీధిలో గాక పలికా నిర్వహణములో, (గంఖథ 

రచనముభళో, రోజకీయ పరిజానములో సాహిత్య పీధితో వాటు పని 
చేసినది చేస్తున్నది, “గిరి రమణయ గారలు” కథాపిధిగో బాలా 

వరకు సిద్ధవాస్తుల నారని చెప్పవచ్చు. కనిరి”గారి “సితారి(పతిఫలం! 
“కావేరి చక్కని కథా సంవిధానముతో హృదయంగమమైన పరి 

ణామముకల్లి ఆహ్లాదము కలగ జేస్తున్నదిం “రమణయ్య” గారు 
వోస్యంలోకళూడా చక్కగా రచన సాగించగలరని చప్ప డాని కేమో 

అభ్యంతరము లేదు. ఈయన(వాసిన “ఘటాశాద్ధం - కేశఖండనంి 
శిష్ట్యర్ 'వేడావ3 చాలా నవ్వపుట్టించి సీతిదాయక మె ఉన్నది, * 

ఈవీధిలో “కాలీపతి కూడ ఎన్నదగిన పరి|కేమ చేసినాడు, 
“న్నుప్రసిద్భాం ధ్రకభకులు” అని యీో(క్రింది పట్టిక నిచ్చినారు: చూడండి 

“నివ రామ శ్యాస్త్రిగారి --- “ఆంతర్నాటేక” “మాలదాసరి” 

ముద ల నవి, 

మొక్క-పాటి---*బక్షువు) “శిల్చిద్వయము” వగైరా, 

సు(బవ్మాణ్య శాన్రిగారి-- తులసి మొక్క-లు” “ఇద్దరము ఒక 

చోటికపోదాము” ఇత్యాదులు, 

* ఈయన అప్పుడప్పుడు కృషస్ణైప ష్మతి కాడులలో విమర్శన వ్యా సొలుకూ డా 

(వాయడంకద్దు. ఈయన యిల్లు ఒక పౌరస్వత దర్బారు. సహృదయుడు సరనుడు 

నవ్యాంధ సాహిత్య సౌధకులలో బాలానుందికి (పియమిత్రుడు, డాక్టరుగారు. 
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అడివివారిసనిరుపతి కొండ మెట్లు 

కావూరివారిగృవాకల్లోలాలు 

నంకటచలముగారి.... వేదాంతము 

నరోమణిగారిధర్మ సంస్థాపనము 

దీశ్షి తులుగా౭-- శ్యామల, గాలిపాటనంటి కథలు శుభ మైన 

కధానికలు ! 

పె సాధికార పట్టికలో విశ్వనాథ, కొడవటిగంటి మునిమాణి 
క్యాలను కలప వలసి ఉన్నది, హనుమచ్భాత్త్రిగారు (ఈ "సినప్పుటికం కు 

'చేళపరిస్థితాలు సాంపఘుకాదు లలో చాలా మారినపి, అందుచేత నూతన 

క్ర థానస్తువులతో అనేక కా థానికలు తర్వాత కాలములో తల లె త్తినవ్, 

భాష 

ఈ కాలపు (వాతేలలో చాలా సామాన్య పదాలు, వాక్యాలు, 

సాహిత్యము లోనికి దూరనవి, నవ్వులు, దాదాపు అందరూ ఆంగ్న భాసా 

పాండిత్యము కలవారు కావడమే కాకుండా, ఆ భాషలో ఉండే? నిగ్గును 
మన భావలోకి లేవలెననే ఉత్సాహము కలవారు కూడా కాబట్టి 
ఆ భాషూవాదులు అచేకముగా మన భౌపలోనికి వచ్చినవి చింళొ 
దీశ్చి తులుగారి లక్క_ పీడతలలో వీల్లలు మాట్లాడే అనేక పదాలూ, 

నుడికారాలూ, గీతాలలో శెక్కించిసారు. 'తృవా యి = మొదలెనవితత్ 

సానాలలతో చాలా అహ్హాడము కలుగ జే స్తవి కవి “మశకగానము* అనే 
లా వైద్యవదాలు “శుటినసు  సాఫొనరించి ' వాక్యూయము” 

'వంపుకొట్టడ కము” “ ఇంజక్షళో మొదలైన అనేక మా టలనుపమోగించి 
నాడు శ సొ విధముగా పరభాషాపడాలు, భావాలు నాస్బిసాహాత్య మును 
“లము వేసినవి తాకా లడాయి సరవా. తగాజా' 

లైన పరభాపషూపదడాలూ, 'రెణ్జెలల్ "లారిటివ్యా నహోగిక పజాణకా | 

beac ఉప యోగించినాడుం (వా, గొంగళీపురుగు,) | 
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ఇంకా శాన శ్రులలో ఉద్ద/0ఛా క్కూడా లేనడములేదు, ప్రక 

కా అనంఖ గార్టాలుగా (పకటింపబడుతు: న్న అచ్చుసాక ర్వాలు దీనికీ 

చాలా సవాశకారులెనవి, సామాన్య సాశాత్సము ఎంంకోన అభివృద్ధి 

అవుతున్నది కాని సాంకేతిక శ నాజ్మయాని కేంక్రను ముంచఎవంపితిోాా లేదుః 

శాన్యకర్త రల సంఖ్వ చాలా ఎక్కు-వెహోం నది, ఖండకానా గలు కౌసు 
- -—™—™— 

మిల్టులవ ౯ గ తానుగతికము ౯ స్తా పోచున్నవ, (పకెథ అందంసామ్ము తాకి 

వోచణముచేత నిజమైన కవులు ం వేళ మాద లెక్కింప + దగ్గనా శే కన్నారు. 

సాష్టనహోనిక భా షూ (వ యోగము క స్థిరమైనది, నంశూరు వా మాక్షముళలో 

సిద్ద పొందిననాళ్ళన సంఖ చాలా త అడివి కొంత యక్ని ౦చినాడు, 

ఈవిహయము మరల సౌలుసుకుజీ అనకాశము నస్తుంది ] 
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నవ్యసా హిత్యపరిషత్తు * 

2 

సాపు ఇ 
a) 

1748 నంవత్సరము భారత చేశ చరిత్రలో చాలా (ప్రాముఖ్యము 

గలదిం అట్లాగే నవ్యాం(థ సాహిత్వ చర్నితలో 198 సంవత్సరము 

చాలా గొప్పది. నవ్యవాహిత్యమ నేది ఒకటి స్థిరమైపో యేటప్పటికి 
డానికొొక నంస్థ ఉం పే బాగుండునని మన వాళ్ళకు తోచినది. అందు 

కోన మొక (ప్రయత్న ముచేసి త తాథకుల నందరినీ ఒక చోటవేర్చ 

టము అవసరమైనడి. మొదట మ-చి పరు వాళ్ళకు తటక దానికి 

“'ఆభినసాం(ధ కవిపండితనభి అనే చేకాత్రో బరంప్రురమలో 19388 
సంవత్సరము మార్చి 10, 11, 18 ేదీలలో కలిసిన రు, ఇందుకు 
గూడా పంచాగ్నులవా శే (పథమ సూతధారులు. ఏరు నవ్య్వసాహి 

త్యానికి చేసిన సేవ నిరుపమానము, (పతిభలో ఈక్రిందినాకమును 
చూడండి. “ఈ పరిమతృతిస్టాపనమునకు (ప్రభానకారకులు గురు 
భాగవతుల ధర్మారావుగారు, పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ శొ స్త్ 
గారు మొదలగు బరంపురం వాస్తవ్యులు. వీరిని ఈ పరిమత్తువా 
రధ్యక్షపదవిచ్చి గౌరవించినారు. డాక్టరు చిలుకూరి నారాయణ 

రావుగారు (ప్రథమ సభాథ్యములు ! ఆనభలో చేసిన తీర్మానాల నీ 
(శ్రీంద యిస్తున్నాను. వానివల్ల ఈ పరినదుదేశాలు వెల్లడౌతవి, 

*194ర్ లే నవ్యసాహిత్య పరిషత్తుకు పాదరాబాదులో ఉపసంఘము స్థాపింప 
బడింది 

se నవ్భసాహీత్య పరివషత్తు-పెన నోరి నరనీంపాశా స్త్రీీగారి వ్యాసము. భారతి 
జనవరి 1945 ~~ 
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“1. నభా నిబంధనలన#్యూ, త(త్సచార (క్రమమునూ నికయించ 

జాని కొక ఉపసంఘమును నిర్మించుట. (సభ్యులు గు. ధర్మారావు 
నభాపతి చిం నారాయణ రావు, పం ఆదినారాయణ ఛా స్టీగారలు) 

ని నభో భైశ ములను (పచారము చెయ్యడానికి వ్యక్తు లను 

నియమించుట. 

స్కి (గాంథికాం(ధము ఒకానొకప్పుడు పరిమిత (ప్రయోజనము 

కలదైనా, నేడది నర్యజనోప యోగకారికొదు...,.. వ్యానహశరి 

కాం[ధ్రము అపరిమిత (ప్రయోజనము కలదెం (పజ౬లలో క్రునాభివ్యది 

కలగడానికి యిదే పరమసాధనము, 

4, పారంభవిడ్య, ఉన్న తేవిద్య లను తెలు వీల్లలకు చెప్పే 

టందులకు, సాధనమి గా గవర్నమెంటువాశేక్నాటు చేసిన (గ్రాంధిక 

భాష అందుకు తగినదికాదు. ఫాపకున్నూూ, బాలురకున్నూ, అందు 

నల్ల తీరనినష్టము కలుగుతున్నది. కావున జీవడ్నాషలో నే విద్యాకార 
మంతా జరపవలెనని గవర్నమెంటును ఈ సభవారు కోరుతున్నారు, 

ర్, ఆంధవిశ్వ క ళాపరివత్తు, మాసు విశ నవిద్యాలయముల 
వారి నిబంధనలో, ఇంటర్నీడి యేటు, వి ఏ, పరీక్షలకు రెండో భాగ 

ములోని చేశభావలను బోధించే ఉద్దేశము నవీనభావ (పక్షటనకు 

అనుకూలమైన భాషను ఉపయోగించేటట్టు చేయడమే, అని స్పష్ట 

ముగా ఉన్న ప్పటికీ, తెనుగుబోర్లు. ఆఫ్ స్టడీన్ వారు ఆ నిబంధనను 
యిన్ని సంవత్సరముల నించిన్నీ ఉల్పంఘీ స్తూ ఉండడము జాలా వివార 

కరము. కాబట్టి ఇకముందు నఏనభాపతో ఉన్న (గ్రంథాలకు 

ఎక్కువ (పాముఖ్యము ఇచ్చేటట్లు తెనుగుబోక్టు అప్ స్షడీసు వారిని 

కోళవలెనని ఆయాసిండి శేట్లవారిని ఈ నభవారు కొరుచున్నారు.” ' 

సభాధ్యవులు కొందరు నవ్యులపెన కొన్ని అభిప్రాయాలిచ్చినారు; 

పేర్గతో పిలవకుండా తిట్టారనవచ్చుం * 

క క్వాండ్తిఅయినా శాక, మీ హృదయం యొట్టిదో అయినా తెలియక, 

(పీమగీతాలూ (ప్రణయగీతౌలూ పొడేవాగన్నూ్నూూ ఏమా కారణం లేకండా కళ్ళకు 
నీళ్గెనాలేకుండా అరవవారి కూలి యేపుడు యేడ్చెవారున్నూ 
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జనభ నేర్చాబు చెయ్యడానికి మూలనూ(త్ర మిాక్రింద.. ఇట్లా 
యిచ్చారు: 

“ఆంధ వాజ్బ మా భినృద్ధికొసము ఆం్మఢచేశమున మంచి సంస్థ 

నక్క-టి అయిననూలేదు, ఆం|ధ్రనాహిత్య పరిషత్తు ఉండియు పరిమితి 
(వయోజనకారి అయిపోయినది, ” 

ఇవి యీ నభయుక్క- ఉద్దెశాలు, శేనల సారస్వత సేవ 

థొరకేగాక యానద్వి దాస్ట విషయాలలోకూాడా పని చెయ్యడ మో 

నభయొక్క- ఉదేశాలలో ఒకటి, _ల్రదినరలో ఉన్న ఆంధ్రసాహిత్య 

పరిషత్తు పరిమితి (ప్రయోజనము కలది కాబట్టి దానికి సాహిత్యాది 

విషయాలలో ఎదుశెత్తుగా పుట్టినరీసంస్థ, కాని తర్వాత యి ఉద్దే 

శాలలో శేవలసాహిత్య వ్యాపనమే ముఖ్యో ద్దేశమై పోయినది, మాడం 

సీ (కింది * పతిభోలో వాక్యాలు : 

“నవ్య సాహిత రచనచేయడము, నవ్యసాహీత్యము డశములో 

యేవధముగా ఉత్స తిఅవుతున్నదో పరిశీలించి అందులోని ౫ "గోగులు 

విమర్శించడము, నవ్యువాబ్బయమును గురించిన అపోవాలు తొలగిం 

చుటకూ స్యసాహిత్య వ్యాప నముకోస మూ (వచారము చేయడము, 

నచన వాజ్బయమూూ సాధ్యమైనంతవరకు పద్య వాజ్మయమున్ను 

(ప్రజలకు సుపరిచితమైన వ్యావహారికభావలో నిర్మించి అందుమూల 
ముగా (ప్రజలలో విజ్ఞానము వ్యాపింప జేయడమూ-9వి పరిషదు్దేశ 

ములు” ఈవిధముగా ఈ సంస్థయొక్క- ఉద్దేశాలుగూడా కీవల 

' వాబ్బయ వ్యావనానికే అనువర్తించేట్టు చేయబడ్డవి ఇప్పుడుదీని 
కృషి చూస్తే కీవల సాహిత్య వ్యాపనమే కనపడుతున్నది. ఈ ఉద్దేశ 

యు 

పూ ర్తికొరకు ఈక్రింది కార్యక్రమము 'నేర్చాటుచేసినారు. 

(1) పలుతావులలోఉన్న కవులు తరుచు కలిసి నం(ప్రతించ 
కోడానికి ఒక (ప్రణాళిక ననుసరించి (గంథరచనకు అవకాశముళొరకూ 
సభలూ చర్చలూ నల్ఫడము, 
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(2) పరిషదుడ్లేశ (ప్రచాశానికి కమా 
ల్ 

ఎరొ ఎటు చెయ్యడము, 

oil కాలు ఆ తక్పాహముల- 

(8) పరిషత్తుతరు%. న ఒక ప(తిక (ప్రకటించడము 

(ఉ) నన్యనాహిత్యు పు నక భాండాగారము నెలకొల్పి, అచ్చట 

నవ్య (గంథమ్మిక్రయశాల, ఏర్పాటు చెయ్యడము, 

ఈ ఉద్దేశ పరినమా క్తికోన మి కార్యక్రమము ముందుంచు 
కొని [క్రమముగా కృషి నల్పగా నల్బగా తుదకు 1986 సంవత్సరము 
నాటికి పతికాస్థాపనమైనది. ఈ ఉద్దేశసాఫల్యము కోనము 1986 
నంవత్స రానికి వెనకటి నమా వేశాలలో నవ్యసాహిత్య పు స్తక|ప్రదర్శ 
నాలు, (గంథపకనాలూ మొదలైన వాటితో ప్రచారము చేసిన దీసంస్థ. 
మొదటివేరు మార్చుకుని “నవ్యసాహిత్యపరిపత్తు” అయినది, ఆేరు 
తో-నే యిప్పుడిది వ్యవహారములో ఉన్నది, 1986 నుంచీ నంపత్పర 
సంపుటాలు (ప్రచుగించినది “ప్రతిభ”. షృశ్రికమా|(తము మంచి ఉ త్తమ 
(కోణిలో ఉన్నది. నిర్భయముగా (గ్రంథాలను విమర్శిస్తున్న ది, నవ్యుల 
రచనలనన్ని టిని (ప్రచురెస్తున్న ది, నవ్యసాహిత్య (ప్రచారానికి భారతి 

కంకు కం(దమైపోయినది ఇది స్టాపించినత ర్వాత రా సాహిత్యానికీ 
స్థాయిత్వము. నర్చడినది, (క్రమముగా గుంటూరులో. పరిషర్తుకు 
స్థావరము వర్పడ్డది. 1989 ఫి(బ్రవరినెలలో తన్నహోత్సవము జయ 
(పదముగా జరిగినది, మొదటినించీ నవ్యసాహిత్య రబతోత్సవము 
చేయవలెన నే నంకల్పముండేది (క్రమముగా అది 1940 సంవత్సరము 
బెజవాడ పరిపత్సభలో జరిగి, “నవ్యాంధ్ర సాహాత్యేనిర్మాతిలలో 
(వథముడైన  రాయ్మహోలునానికి అఖండ సమ్మానము జరిగినది, 
ఇంతలో గిడుగురామూర్శి పంతులుగారు దినంగతుకై ఆంధ దేశాన్ని 
అ(శుసము (దముళలో ముంచిపోయినారు. ఈయన లోటు యిప్పుడు 
మాడనివారు లేకు, త తావి నవ్వ్యసాహిత్యాసి కిది తీరనిలోటు. 
తత స్మారక  సంచికకూడా (ప్రచురించినదీ పతిక, తన క రవ్యము 
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చక్క-గా నిర్వర్తిస్తున్నది. (గంథనమోా శ్షమా(తము బొలా ఉదా 

తృముగాన్యూ నిరొ గమాటముగానూ  చేస్తూఉండడము చాలా 

సంతోషకరము, ఈ పరిషత్తూ, పత్రికా సందర్భములో ముగ్గురు వ్యక్తుల 
పనిని (ప్రత్యేకముగా (ప్రకంసించవలసిఉన్న ది, సభావతిగారూ, తెలికచర్ల 
వెంక టరత్నంగారూ, పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ శా, వ్పిగారూ, 

చేసిన , సేవను ఎంతచెప్పినా తీరదు, ఇప్పటి కీపరిపత్తుతరఫున 
11 నమా వేశములై నవి, 

pad ఖ్ బరంపురం -- 1988 .___ చిలుకూరి 

రాజమం(డి — 198కి క రాయ(పోలు 

అనంతపురం-- 1984 —— నభాపతి 

శాకినాడ - 1986 —__ పంచాగ్నుల Pp 

ర గుంటూరు = 1987 — గిడుగు 

6, బందరు ఎఎ 1985 _—__ బు(_రా 

7. బెజవాడ ___ 1940 —__ పిశ్వనాథ 

8, మ(దాసు -- 1941 —_ అడివి 

*ర్రి ఏలూఠు .__ 1942 ___ చేవ్రలప లి 

10. తెనాలి. 1944 _ శాటూరి 
11. ముకాల __ 1946 _. మల్ల౦పల్లి 

జేదులనారికి గొప్పు సశ్మానం జరిగిం దీసంథర్భంలో 

ఈ'పర్మా_రుదోన్టగము చేసి, ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం (పీన్సిపాల్ పదవి నధిష్టీంచి 

ఇప్పుడు గుంబూరులో ని(శ్రాంతితీనుకుంటున్న విస్సా అప్పారావుపంతులుగా (1881)8 

సమావేశానికి అవ్వోన పంఘాధ్యత్రుడు. ఈయన సంగీతెములో గొప్ప పరిశోధన 
చేస్తున్నాడు. ఆంద సంగీతాన్ని ఆనలోకనము'వేసి దానికి ఉద్బోభం కాన్పించ 
టానికి యత్ని స్తున్నాడు. వీరికి నవ్య సాపాత్య మంశే మిక్కిలి ఉత్సాహము కలదు. 

“వెంకట పార్వతీశ్వర కవులకు 1944 లో జరిగిన సమానము జయ(ప్రవముగా జరగ 

టానికి వీరుముఖ్య కారకులం- 

ననమచార్షికోత్సవనం చిక, అానే-పిరుతో (ప్రతిభ పీడవ సంపుటము అచ్చయినది* 
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ఈ (ప్రకారముగా సభలు జరెప్కీ పత్రికను నడివీ, యీ పరిపర్తు 
చేస్తూన్న వని చాలా గొప్పగాఉన్నది* కాని పత్రిక సకాలములో 

రావటమూ, సభలు నిక్షీతకాలములో జరపడమూ  పడడము లేదు, 
ఇప్పుడు ఫు స్తక (పకటనమొకటి చాలా మంచిస్టికిలోఉన్నది, పరిషత్తు 

తీసుకున్న దీ (పకటన కార్యము. రాయ(పోలువారి కావ్యాలన్నీ [ప్రచు 

రించినది, ఇంకా యితర కావ్యాలుకాడా (ప్రచురణ అవుతు చ్నె! 

చక్కని కూర్చులుగా బయటకు వస్తున్నై! సకికావు సక (పచురణ 

ములో నభాపతి, కార్యదర్భులుచేస్తూఉన్న కృషికి దేశమంతా వారికి 
వందనాలియ్యవచ్చు. నభాపతిగారి భార్యా వియోగము వారి సీ 
కార్యానికి (ప ల్యేకించినది ! నిప్కూ-మకర్మాచరణముచేత -వారు 

మోక్షముచూరగొంటున్నారు ! భగవంతుడు సిరికిదీ రాయు ప్యుమి చ్చు 

గాక ! 

(పతిభ = సారస్థ్తుతము 

ఒక్క-మా రీ పత్రికలో (పచురించిన సారస తాన్ని న్స్ఫశి 

సాను, వెనకటి కవికుమారుల రచనలు కాషచిత్క_ముగా నే గాని 

యక్కు-నగా కనపడటములేదు, నిశ నాథ కావ్యాలు (పతిభలో అంత 

యెక్కువగా పడటములేదు. * చే నున్లేఖంచిన సాహిత్య పీధీ సంచా 
రము కనపడుతున్నదీ పత్రికలో, వ(కికవారి స్వంతమాటలను (ప్రథమ 
నంవత్పరాంతెానికి మనవిచేస్తాను, “మొదటి సంపుటములో పరిషత్తు 

నాల్గవ అయిదన వార్షికసభలలో అధ్యక్షతనహించిన ఆదినారాయణ 

శ్యాస్త్రిగారూ 'రామమూ ్రిపంతులుగారూ, నవ్యసాహితోడ్యమము 
గురించి చేసిన ఉపన్యాసాలూ, భాపాచర్యతకు సంబంధించిన వ్యాసాలూ 
(వకటించినాము, సారస్వత శాఖకు సంబంధించినవి వది వ్యాసాలు 

(ప్రకటించినాము. కండు పద్యనాటికలూ, రెండు గద్యగూపికలూ, 

ఖండకావ్యములూ, యములూ, కథలూ, (గ్రంథ విమర్శనములూ- 
ఈ సంపుటములో (పకటితములైనపి” చూడండి ఎన్ని వీధులలో ఈ 

తి కరానుతింగారెడ్డ్ (పళంనా చెంద లెనని కాలా క్రొన్షిగా ఉన్న వి. 

18 
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రచయితలు నంవారముచేసి ప [జికకు వస్తువును క హార్చినారు, ఈ వ 

లోనే యిప్పటికీ యీ ప(త్రీక నడుస్తున్నది. వారికున్న కష్టాలుకూడా 

నారి నోటినుంచే వించాము : 

“ఆచ్చు బాగాలేదని కొందరూ “'గెటక్, తృవ్తీగాలేదని కొందరూ “సాహితి, 

సఖి ఉదయిన్సి పాశైనావుండద్దా” ని కొందరూ వ్యా సౌలకు చాల పేజీలను విడిచి 

పెడుతున్నారని కొందరూ మంచి వ్యాసాలురావడం లేదని కొందరూ, పద్యాలు 

తగ్గించాలని కొందరూ, కొందర was జెలి పెస్తే బాగు_డు“ని కొందరూ కథలు 

బాలవని కొందరూ, విమర్శనలు మరీ ఘాటుగా నున్న వని కొందరూ, యీ విధముగా 

యెవరికి తోచిన నూటఖువారు కంటున్నారు. 33 

(కేయాంసి బహు విఘ్నాని! ఒక్కమాట మా(తము మనవి 
చేస్తాను, సాహితి సఖ ఉదయిని, పతికలనుమా(తము ఆదర్శముగా 

పన్ "వద్దనీ, (త్వరలో అంతరంచినై కా బట్టి) ఎబునంటి పనికీ వంక 

శ వస్రువాళ్లు టూనే ఉంటారనీ, అంతమా(తముచేత నిరుత్సావాము 

చెందక క్ర _రృన్యము నిర్వ రి రెంచన లెననీీ పిక చిరస్థాయిగా ఉండే 

యత్నము మా(త్రము న్యు "లెననీ (పాక్థిస్తున్నాను. అదిగనక 
జరగక పోయెనా నవ్యులకు కబు రే దగా కార్యో'త్సాహములేదనీ, చాల 

నాయక బహునాయక మైనదసీ, "మ రావూరు కుజువవుతుందిం “కాబట్టి 

అట్లా చెయ్యక వినయముకొనము తలవగ్గమని (ప్రార్థన, అందులో 

ఎట్టి అవవమానమూ, అ ప్రతిష్టా లేదు. క ఏన్షశాత్రుగారి pi ఉనాడు 

కు” “ఊర్వశి మొదలైనవి అప్పుడస్సుకూ కోన బడుతున్న వి ! “హఫిజ్”? 

అనే పారసీక కవియిక్క- కావ్యానికి డక సచ్చాను వాదమున్న ది, 

% కొంచెము “అఈధూమయము”గా ఉంది, భాసింఖానుగారు 

చేసిన పరివ ర్హనము వృాదయం౦గమముగా ఉంటుంది 

“వురిపండా, కొడాలి జామవా, అడివి, బొడ్డు, కొమాంమూరు, కవి 
కొండల, మొదలైన (ప్రాతవేస్తు కొన్న కనపడుతూనే ఉన్నపి, నభా 
పక్కి నరసి సెంహాశా్రి గార్లు తను చక్కని పద్యగూపిక లూ నాటిక లూ 

ని నమ 

ఏ 4 జ్ప్వసపాలణి “జెలులోకిఅని ఒక చక్కని కావ్య ముకూా రచించినారు 
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రచిస్తూశేవచ్చినామ ఇవిమా(తము చాలా ఉకోజకనాలుగాకే ఉంటా 
వచ్చినై ! మొద బెట్టికప్పటినించే, సవ దేశములో (పనహించి చేశా 
న్నంతా నూతననస్యాఢ్యముచేశే జే వనదులవలౌ ఏకెడ్షరి రచనబూభా షూ 

లంకారాలుగా ఉకంటూగే ఉన్నవి! కర్షక 'కామ్ముకుల జీననచి[ తాలు, 

చికుహాూమిళ ఎ న. రోజిమన్నాను కుూయూతు మొదలైన 

వాకు “పాపాశి” అజేచేకుతో డి, a + వొయి నాటకానుకర 

ణాలు మొదలై నవీ, “లజ పద్ధతిలో పన్నాల వెంకటరంగనాధరావు 
గా ' ఆనిధముగా కొన్ని నూతన కావ్యాలు తవు 

తెం(డిగారి Bese ౦ నన్నిటిని గుదిగుచ్చి పద్వ"హాచముగా 

“భారతీకతక్రి” మనేపరుతొ గిడుగు సీశావడిగారు రచించినారు. ఇది 
చదువుతాఉంకే నాకు ధూర్జటి కాళహ స్తీక్ళరశతక్ర్షము చదువు 
సెపన్నట్టుందెం జంత నరముూా ఉందీ గంధము.  వభావతిగారు వేకు 

వ. తమ 1 సషయచరి తలో ఛానాభ్యా మాన్ని *వాలోమార్చు” 

నే శీర్టి క క్రింద క చ. ఇవాలా విషయాలతోనిండి హృదయ 

i తంగా ఉన్న దీరచన. 

ఆం(ఛాభిమానాన్ని పురెకొల్సు చున్నారు మారేమండ 

రామారావుగారి వంటివారు తమ “తెలుగు వెలుగు” మొదలైన 
(గంధాలతో ! చింతా డికి తులుగారితో శాటు కూచి నరసింవాంగారు 

కూడా చాలవాబ్బయముకోస సము క కృవి.చేస్తున్నాడు ఇటీవల “శాలా 

వాజ్మయ (గంథమాలొ అనే చీరుతో సికిందాబాదులో పు_ష్ణ కక్ష 

(పచురణము జరుగుతున్న ది. ఇతరవాజ్మయాలను తప్పక యీ విషయ 

ములో అనుకరించవలసిఉన్నది మనము సాహిత్య పర్మిశేమ చక్కగా 

చేస్తున్నారు. జమ్మలమడక, పాటిబండు గొడవర్తి, కృత్తివాసతీజ్టలు 

+ నాటీకాగుచ్చము. 

ఈయన కళ్ల శ్రశానవాటిక” అనే శీర క కింద (ప్రతిభ సంత్ సంకలో (వాసీన ఖండ 

కావ్యము జాషువా కావ్యానికి (ప్రతిబింబముగా ఊన్నది. “అ శుగీతి” అనే ఎఅజ్ 

అనూరాధ నీకోసం, ఆపే పెద్దక థలూ, (ప్రేమలత అనే ఖండ కావ్యము (పకటించిశాడు" 
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కొడవటిగంటి, నోరి, వావిలాల మొదలైనవావసాఠస్వత వ్యాసాలుచాలా 

ఉక్తేజకరాలుగాఉన్న వి చింతా దీక్షి తులుగారి కఉముక్షగానతత(౦సిరూ 

పణమూ”” పుచ్చా వెంకటనుబహ్మాణ్యశాక్ర్రిగారి “న సంగీత తత్వనిరూ 

వణమూ””, యీ కాలానికి చాలా అవశ్యక ర్హవ్యాలుగా ఉన్నవి, 

ముండపాకవా రీ “నారంగపొణిపదవిమర్శ” వెంపటి నాగభూవణంగారి 

“కున న్వ ఖో పాలపదములు”కూడా బాలా వాదయంగమముగాడఉన్న వి. 

చ పతిక TE phen పురాతనకథలను “లలిత 

కథావళి” “సిందుణాదు కథలు” అనే పేరుతో రాయనంవారూ, 
మునలికంటి వాయ, (వాసినారు, కథానికాఏథిలో వెనుకటి, (శ్రీని 

వాన శిరోమణి, కొడవటిగంటి, బొడ్డు, మల్లాది, రామకృష్ణశాస్త్రి 

విశ్వ్యనాథకవిరాజు, మొద.లెనవాశేగాక “బుచ్చిబాబుకథలు అనే 

పేరుతో కామకథలూ (5౭2! “కృష్ణ్యమూ_గ్లికథలు” అనేపేరుతో 
ఇాన్ర్రపరికోధన కథలూ *యువకథావళి అసీ “ఆధారములు” అనీ 

కార్మిక జీవనము తెలియజేసే కథలూ, యింకా నీలకంఠం కథయూూ, 

(నభాపతిగారిదని (వతీతి) కరుణ కుమారకథలూ, జీవన(పభాత్ కథలూ 
“సూర్యనారాయణమూ ర్తి కథలూ, వ. “పేంచెందు 

అనువాదాలు *క మ్మ తెమ్మరలు” “వెలుగునీడలు” “వాహ్యాలి” అనే 

పేర్ల త్రో కొన్ని అః అనేక రకాలుగా యీ వీధి చాలా అభి 

వృద్ధిలో ఉన్నది. “వ్య త్యాసాలని సాంఘీక కథానంవుటి అ నారా 

యణస్వామిచేత (నాయబడినది, 

¢ పజాసామాన్యానికి సంబంధించిన యితివృత్తులనే రీసికోని చారి నిత్యబీవి 

తాల్లో సారస్వత యులోకళలో, (ప్రతిఫలించేటట్లుచేయాలని యిప్పటికి అభి పాయము, 
దీనికే (పోలిశేరికుళకళ అని పేరు. దీనిని (ప్రజాసామాన్యములోనించి బయలు జేరిన 
చ తెకాగులం సృష్టించవచ్చు. లేదా వారిజీవితాన్న్ని సానుభూతితో గమనించి (ప్రశాంత 

ముగా ఇతరులైవా సృష్టించవచ్చు. మాలపల్లి యొంకిపొాటలు దీనికి నిదర్శనములు 

మార్ష (Classical) చేశ (50110) కీకుల్కు, మనసంస; క్రాతిలళో ఎల్లపుడు (పవహేన్తూెనీ. 

ఉన్నవి. ఒకడానిపలన కెండవదానికి బలము ఉత్తేజము, కలంగుతూ ఊంటుంది.' 

(కోలవెన్ను రామకోశేశరరాన్రు, ఆంధప త్రిక, 12.11.40) 
ళో 
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ఈమార్ల చేశీవిభాగము కవిత్వములోనూ నాట్యములోనూ, 
సంగీతేములోనూకూడా ఉంది. నన్నెచోడుడు వీటిని సంసా తాం(ా 
లకు పర్యాయాలుగావాడినాడు, ఈ కథాపీధిళో యువకులు, పిల్ల je 
బాలకృష్ణ శాస్ర, మొదలెనవాళ్ళు చాలామంది గంచారమునోసినా 
ఎన్నిక థలు ఎందరు (వ్రాసినా వెనక నేనిచ్చిన లిస్టును మించి 
నవి పుట్టలేదు, 

ణా ధద్మపభావము; 

నవ్యులలో కొందరు కారణనుమో తెలియదు బాైఐ-జ 

యమువంక తమ దృష్టిని సౌరించినారు. బహుశః అందులోఉండే 

అహింసా? సత్యసిద్ధాంతాలు పకి నచ్చినై అనుకుంబాను, * మరొకటి 

కూడా కానచ్చు, వీళ్ళకు వెనకటి సంప్రదాయాన్ని తెంచుకోడాని 
కష్టము 'లేదు శాసి నవ్వులలో క్ర త ఆదుర్లారన్న ది. అందుచేత 

వస్తువును వెతుక్కా-గా బౌద్దనాజ్మయము దొరికినది ఏళ్ళకు ఇందులో 
తచ్పెమో లేదు. అదీ తప్పక మనభావలోకి రావలసిన చే, ఈ పిధ్ధి 
సంచారము చేసిన వారిలో దుగ్గిరాల బలరామకృష్ణయ్య ( బౌద్ధవా 

జయ (బహ్మత్వము ప్ప కబ్బినది), కళాంవి అంగర రప చిలుకూరి 

నారాయణరావు, సన్నిభానము, పింగళ, కాటూరు, వేలూరి చరద 

* వంగూరు సుబ్బారావుగారు తము “ఆం ధ్రవాబ్మయ చరిత లో 1920 సం 

వత్సరమలోనే యిలా! వాసీ-నారు. కఇంతేవరకేల శ్ర ఇప్పు డాం ధ దేశమున బౌద్ద జైన 

వాజ్య్మయముల భాషాంతరీకరించి (ప్రచార మొనర్ప్చుడు,  నాబ్మయము తెనుగులో పుటీన 

మరుసటిదినమునుండి యాంధ్ర బేశమున బౌద్ధ జై 'జైన మత! పీతి టైనమతస్థులును బయలు 
బేకుదురులి 

+ కాటూరతునారు ఎ. యస్. సీం ఆయ్యరుగారి కొన్ని నాటకాలు పరివ రన 

జీసినాడు. చః కాలములో ఫూర్వపద్దతిని (పబంఛాలూ. నాటకాలూ రచించేచాడు 

అడుగంట లేదు . ఒకజీఫు ఆవీ వన్తూనే ఉన్నవి! వానుమత్సంజేశాదులు చక్క ని 
(పబంభాలు కూడా పుట్టినవి 
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శేకఖరంగాప్ల ఎన్నడగినవాము ఈ బౌద్ద వాబ్బయముల్నో పింగళి 
తాటూర్ల్మ 4సౌందరనందమూ” వేలూరి చంద కేఖరముగారి “కాంచన 
మాలి నన్నిభానమువారి “జూతకకథభాగుచ్చము” ఉత్తమౌాలు, మళ్ళి 
వీరి బ్రో నర్వజనులనూ రసము=ో ముంచివేసిన ' సౌందరనందము" 

+ తత్క రృలకు శాశ్వతకీ ర్తిని కెచ్చించనడములో ఎంతమా(తము 
అనుమానములేదు. చక్కనిశెలిలో, ఇెచిఖిని పాటిస్తూ, కథను 

పోవీ.0చుకుంటూ, నర్షనలను అవసరమైతే నదలకుండా, భాన గుంభి 
తముగా రచిచినారు. ఈ (గంథము రచించిన నీష్యులకూ, క్ర అణి 

పొందిన గుకునర్వు లా కో కీర్తిని తెచ్చినది, సూర్యనారా యకం 

శాస్త్రిగారి “జాతకకథాగుచృము ఉదా త్తకెలిలో నడుస్తున్న ది. వర కవి 

తము కూడా రాటు కేలి (కమ్ముకవముముగా వలసిన సొలభ్యము అలనడ 

చేసుకున్నది, కాంచనమాలను గూర్చి చెప్పవలసినక్కే దీనికి మాతృక 
ఉన్న ప్పటికీ చం|దేశేఖరము (1897) గారు దీన్ని మంచి రనవత్క_థా 

సంద ర్భాలతోనూ, మనోవృ త్త (పదర్శనాలతోనూ, సరస శైలితోనూ 
కూర్చినారనడము సత్యదూ+రముకాదు. * 

కొన్ని నవ్యసాహిత్య| గంథాలు 

ఈ కాలములో (వచురింపబడిన కొన్ని నవ్యసాహిత్య(గంథా 
లను గూర్చి ముచ్చటిస్తాను, (పేమ ంథమాలచేశేరుతో ఒకటి 

స్థాపీంపబడి (పేమను చిక్రిస్తూఉన్న “(ైపేమాంజలి” మొద్యలైన ఖండ 
కొవ్యాలు (ప్రచురశైనవి ! 'వేపకొమ్ము ఆదశేపయ్యగారు 'కురంగీకిరాత 
మనే ఖండకాన్యము ఒకటి (వ్రాసినాడు, వరుల వెంక కేశ్వరకవిగాఠు 
“నాకాఛంగము అనేపేరుతో ఆంగ్ల కవివరుడగు కెన్నినను (వ్రాసిన 

+ ఇందులోని ఘట్టాలన్నీ త్రీసిక్షా "నే పన్యాల రంగనాధరావు కజ్జ్షానభిక్ష” ఆకే స క్షా 
గోయనాటీక రచించినాడు" సాథనసమితి సభ్యులైన సూర్య చం దులు (వానీన 'సాంధ § 
గీతి రాజలింగం (వాసీన “సాూధని ేశవస్వామి(వాసీన “త్యాగి అెనేనాటికలు జోద 

వాతావరణము కలిగిన బేం దుర్భా రామమూ ర్రిగారి “శ్రాన్టినము చక్కని ఖండకావ్య ము 
* ఈయన తేత్నముచం(దికను “పించి (వాసీన వ్యాకరణ "వెంక యుద్ద గంథము 



తృతీయ భాగము ఫీి। 

ఈనక్ ఆర్టెను (Enh Arden) అనే ఆం్శికా న్యాని కనున*దము 
రచించినాడు చాలా చక్కగా ఉన్నది. “పశాంతద్వీపము” లోసి 
వర్ణనలు మొద లెనవి చాలా హృడయంగమాలుగా ఉన్నవి ! కాసి 
(పీయుడీకోసం 'వేచియున్న న్నాళ్లిండి తుదకు పెళ్ళీ చేసికొనడము కొంచెం 
(వాచ పష్టతికాదు, బెడ్డు బాపీరాజుగారి “విపంచి 4 కందుకూరి 
'రామభ(దశావుగారి 'లేముగ్గి, “తరంగిణి “వేడని వరుల కాళిదాసు 
గారి “భిశ్రానతి కుందు ద నరసింహారావుగారి ' ూవనజ్య్వాలి, నట్టి 
కొండ రంగయ్యగారి “(పణయి”, మధునాపంతులవాకి “తోరణము 
'గోభూమి”, జెబ్బారి (శ్రీనివానమూ ర్లిగారి (పీమతవసిిన్కి అత్తిలి, 
సూర్యనారాయణమూ క్రిగారి పాలపుంత, సబ్ని వీసువారి గేయ 
గుచ్చము”, నాళం కృష్ణారావుగారి విరిడండి మొదలైనవి రనవత్కా- 
వ్యాలే, * తుమ్మల నీకొరామమూ _క చౌదరిగారు ఆంధోద్యమాన్ని 
ఫురిళొల్చుతూ. “రాష్ట్రిగానంి అనే కాన్యము (పశంకనీయముగా 
(వాసినాడు, + దీసిమోద చర్ల గణపతిశ్యాస్త్రి వివార్మ( వాసినాడు, 
భారతి 85 ఇంద్రగంటి * తెలుగువీణి క అన్నమరాజశర్మ “మా 
పువ్వులు” సరిపల్లి విశ్వనాథశా్త్రిగారు ఒక *“సాధకుడుితమ అభిమాన 
చేవతయెన లలిత-పెన. “లలి తాశ తకం” గాక. ఆంగ్గములోనించీ మిల్జను 
(వాసిన 'కొమన్” అనే కావ్యాన్ని “కామవిలానము అజ్ చరుతో 
స్యేచ్భానువాదము చేసినాడు. విశ్వ విద్యాలయమువారు యం. వకు 
పాఠ్య (గ్రంథము గా పెట్టి గారవమిచ్చినారు, “తరంగములు అజీ-పీరుతో 
వీఠాపురం యువరాజుగాతు తమ కావ్యగానాన్ని చేసినారు, చక్క-ని 
భావాలతో నిండిడన్న వి. పద్యాలన్ని, అడివి బాపిరాజు “నగోమూాళిిఅనే 

ష్య కృత్తివా సతీర్షులు మళ్ళీ తండ్రీ ఆయిన సభాపతిగారి నమకరినంా పద్య నాట 

కాలు రచిస్తన్నట్లు “రాసలీలా నాటి జః సాక్ష్యము. 

+ బోడేవూడి జెంకటావుగారి “ఆంధ తేజము”ఇది ఒక చక్కని కథా కావ్యము 
(వాస్ గాడు. కీ ర్రి కేసు లయిగ వంగూరి నుబ్బారావుగారి మణిమేఖల' లోని క్రీరపత్ని కిది 
ఈూూ పొంత “సు 2౨న డు కవిం వీర్య నాథ మెచ్చుకున్నాడు. 



ఫ్క్ల్రి నవాస్ట్రంథ్ధ, సాహిత్య వీధులు 

పేరుతో చక్క-ని జానపడకావ్యాన్ని రచించినాడు, చాలా రసనంత 
ముగా ఉన్న ది. కాని నండూరి వారి కావాస్టనికి (పతిధ్వనియా అని 

తోచవచ్చు. * పీకుగాక ఇంకా యితర ఖండకావ్యాలు పూరిపండా, 
ఉమకి ఆలీపా ఇంధద్రగంటిమొదలైన వారు (వాసినారు జాషువా 
“ఖండకావ్యాలు శెండు సంఫుటాలుగా ము(దింవబడటమేగాక ఆయన 

(వ్రాసిన “ఫిరాసీోమొదలై న యితర కాన్యాలుకూడా యీకాలాన్నే 

ము(ది౦ప బడి ఆం(ధ దేశాన్ని కల్లారుముద్దుగా _ ఇయ్యబడ్డవి ! తనీ 

కాలములో సవ్యాకాశములో తేజోవంతముగా వెలుగుతున్న నక్ష త్రము* 

ఇతని నుడికారము మిక్కి-లి (క్రో(త్రపేయము, ఇతనికి చక్క-ని పదజూ 

లమే తబుతుందిగాని (శుతి కటు పదజాలము తట్టేేతట్టదు. భాషా 

పర్మిశ్రమ చెయ్యడములో మత మడ్డురాదని సిద్ధాంతీకరించిన వాళ్ళలో 

ఈయన ముఖ్యుడు (క్రీస్తుమోద (వాసిన ఖండ కావ్యము చాలాహృద 

యంగనుము, _కె9 న్తవుడై నను చిత్తవృత్తి మారకపోయినందులకు యీ 
యనకు ఆం(ధ దేశ మంతా అభినందిస్తుంది. ఈకాలములో నే విశ్వనాథ 

“శృంగా రఏీథీ”త్యాదులైన వెనకటి కాన్యాలుకూడా (ప్రచురణ 

(ప్రారంభమై "దేశాన్ని ఆనందింప చెయ్యడము మొదలు వెట్టినవి. 
కొందరు యువకులు మళ్ళీ యీమార్లములోశణే సాధన చేసేవాళ్లు 
వావిలాల సోమయాజులు, రాసారు సత్యనారాయణ మొద లెనవారు 

తయాళాతున్నారుం 

ఏరందరిలో ఒక్క- విశేషము కనపడుతున్నది. వెనక, సృష్టి కీ- 
విమర్శనానికీ విరోధ మనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటినా రట్లా 

ఈక జాపి రాజు” చాలామందికి ఫావవా శురువు. అత్తిలి నూర్గనారాయణవముూ రి 

గారు ఆయనకు కావ్యాన్ని అంకితము చేసి నాడు. రుక్మీ జీనాధశా స్రీ గారు ఈయనను 
కఅలరవీం| దుడవు నీజె అవనీం[ద్రుడవు నీవె” అని పేర్కొన్నాడు. బాపిరాజు ఇతను 
చాలా సర్వతో ముఖ (ప్రజ్ఞకలవాడు- కవై చిత్రకారుడై సీఏమా డైళ్టర్టై చాలా 
కన్న తమైన కక్రిగలిగి నిగ్వ్వై సంప్రదాయాని కోసము పషాటుబడె కొద్దిమందిలో 

ఈయన ఒకడు. ఇతని మాటలు పాటలు విన్న వాళ్ళు ఇతన్ని ఎన్నటికి మగువరు.గోయూా క్షే 
గాక యితేను రభించిన * నాగ రాజు! 'వెందలైన పాటలం బాలా? ఉన్న ఏఓ. 



త్న తీయ భాగము ఫ్లైక్టి 

కాకుండా ఏటికి విరోధం లేదని చూపుతున్నారు “ప్రతిభ” చూస్తే 

ఖండకావ్యక ర్తలే (గంథవిమర్శనచేసే వాళ్ళుగా కూడా కనపడతారు, 

నన్యసాహిత్య పరిషత్తువారి తరిబీతుక్రింద జరిగిన గొప్పు విశేపమిది, 
ఇది మొదటినుంచీ నభాపతి, నోరి చింతా మొదలైన వారి (వతిభ 
మొక్క అనునృ * నసేదులనారు బెజవాడ పరిషత్సభాలో ఇచ్చిన 

ఉపన్యాసము సభ్యులెన్నడూ మరవరానిది. విశ్వనాథ అధ్య క్రేప 

న్యాసము, వారి విమర్శన శ క్రిని (పతిఅక్షరములోనూ వెల్ల డిచేస్తున్న ది, 
పింగళివారు అప్పుడప్పుడూ చెబుతున్న విమక్శనోపన్యాసాలూ, 
తుదకు ““వ్యాసమంజరికి” వ్రాసిన ఉపోద్దాతములోనూ తమ విమర్శన 
న _క్రీనిమాసినారు, వనకటివైనా రామలింగా రెడ్డి ఆం(ధదేశానికీ, 

భాపకా తమ అమూల్య విమర్శకాభి ప్రాయాలను దయచేసినాకు, 

ఈవిధముగా ఈరెండుశక్తుంా కవులకు కలగడము భౌొవకు మహోప 

కారమనడములో ఎట్టి ఆశ్షపణాలేదు. ఈ: సందర్భములో ఈ భాషా 
కుమారులంతా యీవిధముగా పెంచిన వాజ్బయము యావత్తు ఒకే 

ధారావాహికగా వస్తున్నదని పీరిలో ఉపజ్జకల వారనుకొనడము 

బాలా నరనముగానూ యువకులకు తెలియ జెప్పటముగానూ ఉన్నది. 

'ప్రథములెన రాయప్రోలు మన పూర్వసాహిత్యాన్ని “తెనుగు 
మాన్యము” అన్నాడు. దానిమదే మనకు అభివృద్ధి చెయ్యాలని 
ఏరి ఊవాం ““పరిణతవాక్క్ము-, లనదనవద్య కళాకవితా పితామహుల్ 

స్థిరముగ నిచ్చీరీ తెలుగు తీయనిమాన్యము” అన్నాడు, ఇటువంటి 
భానముతోనే నోరి ““ఆంధ్రకవిత్వములోని ఫాపన్లు” అనే న్యాసము 
రోచించినాడను కుంటాను. 'వేదాలనించే మొద లెట్టి, వాల్మీకి వ్యాసుడు, 

+ కందుకూరి రామభ[దరావుగారు కతెలుగుతో్టూ అెకే ఖండకాన్యములో 
కూడా ఇటే అనువృ త్రభావం ఆణిగిదందనుకుంటాను. “* ఎంతచక్క_నిదోయి యీ 

'తెనుగుతోట” అని (ప్రారంభించి'“చాదుతలవులం "రేపు నా తెలుగు తోటలో పాడుకొన 
నిండోయి, పలవింపనిండోయిి”? అన్నాడు. అప్పటినుంచి, యిీితోట ఒక కేన నే 

భావమువనున్నది. ఇంద్రగంటివారు 1989 మార్చి భారతిలో (వానీన వ్యాసములో ఇట్లా 

అచ్చారు “వేటి -కాబ్రజ్టు కవిత్యము- జారీ" ందరన్న ట్లు శేవలమూ వూర్వకవిళ్వ 
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గుణాఢ్యుడు, కాళిదాసు భవభూతి, తిక్కన్న లగోనుంచీ అనువృ త్త 

తనలోకి చాచుకున్నాడీ కఏతా[నవంతిని. ఇంకా కొందరు కూడా 

ఈ విధముగానే తలచినట్టు కనపడుతుంది, ఇది చాలా నమంజసము! 

కొందరుమా (తము తా మెక్క_డినుం "చో అంట్లునాట బడ్డట్టు వచ్చి 

యిందులో పడ్డామని అనుకుంటున్నట్టు తోస్తుంది, ఈ అనువృ త్రి 
భావమే సాహిత్యానికి పునాది ఇ బే సాంప్రదాయ విచ్చిత్సి కాకుండా 
సాహిత్యాన్ని నరియెన (తోవలో పెడుతోంది. నభాపతి, నరసింహా 

ఇా స్ట్రిగారులు కూడా యూభావాన్నే చబాలామౌార్లు నొక్కి. చెప్పి 

నారు, ఇందుకు మరొక తార్కాణమిస్తాను. వీరు (గంథవిమర్శలు 
చెప్పినప్పుడు చెప్పే కొన్ని మాటలూ, నిర్వచించే పద్ధతులూ, మన 
ఫూర్వ్యుల సం(పదాయాలతో ఎంగేమా|త్రము భిన్నించడము "లేదు, 

కొన్ని చూఫ్రుతాను [గంథ నామాలను గూర్చి చెబుతూ మేఘ. 

సందేశ విమర్శలో హనుమచ్చా_స్ట్రిగారు “గంథనామం యింకా 
కొంచెము స్పఫ్థమై ఉండడము అనవసరం అన్నాడు. ఇంకొ “మరిన్నీ” 

నంటి చ్యుతసంస్కృతులున్నూ అక్క_డక్క_డ క నబడు కానున్నాయి?” 

అనడము చాలా ఆశ్చర్య న 9 ఈ విమర్శించిన కావ్యము చ్యుత 

సంసాతి ఉండకూడని కావ్యము కాబట్టి నమంజనమే |! పట్లాభిగారి 

కావ్యము విమర్శిస్తూ నరసింవాశాస్తీ)గారు “.,.ఈ కవిని అనుక 
రించి యితేరు లెవరైనా కావ్యాలు (వాస్తే వాళ్ళను విశాఖపట్నం 
పంపవలసి వస్తుంది” అన్నారు. ఎంత కఠినము 1 “రెతుబిడ్డి అనే 
నాటకము వివర్శించటములో వెంకటరత్నంగారు, “కవి పా(తల 
మరుగున ఉండడము సమంజసము గొని (పచారకుడుగా రంగంమోాదికి 

మాటిమాటికీ (ప్రత్యక్షం కాళాదు.” అని చక్కగా వ్యంగ్య (ప్రాధా 

న్యాన్ని నిర్వచించినాడు. * ఇవి మచ్చుకు వాలనుకుంటాను, 

ముతో సంబంధం'బేకుండా, ఫూర్తిగా ఇప్పటివారి (ప్రజ్ఞావి శేవమువల్ల సృష్టింపఒడిన అవూర్వ సంప = కాదని తోస్తుంది. ఇంతేకాక ది జేదకాలమునించీ 
(ప్రవహీంచే “కవితా (స్రవంతి అనికూడా చెబుతూ వెన ఈ 
గీత ఖభావాలతో షకీభవించినాడు. 

ల్ల ంచిన పొపీరాజాగారి 
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ఏటితో పాటు మాండలిక పదములనుగూర్సీ, కవి(నాసే కథావస్తు౫ ను 

గూర్చీ, సృష్టించే పాత్రలనుగూర్చీ, వాశేటప్పుడు కొన్ని కొ _త్తవివ 
యాలను చెప్పడము న్యాయ మే! కాబట్టి విమర్శించినదోవ చక్క_గా 
పూర్యాధునిక సక్కీల నమ్మేళనము చాలా నమంజనమూ కర్త 
వ్యమూను ! ఇది ఏరు నిర్వర్తిస్తే ఆంథసాహిత్యానికి చాలా సేవ 
వేసిన వాళ్ళి తారు, 

వునవి: 

ఇప్పటి సాహిత్య పరిస్థితులనూ, పాహిత్య వా తావరణాన్నీ, 

సాహిత్య నంపర్కాలనూ అనుసరించి పూర్వుల సాహిత్య 

దృష్టికి విపరీ తాలు కాకుండా ఉండే విమర్శనాపద్దతులను నెలకొల్సి, 

(నా సేవాళ్ళకు మారాన్ని నిరూపించడమూ నవ్యులు ముఖ్యముగా 

చెయ్యవలసిన పనులలో ఒకటి, ఈ విషయములో నవ్రులలో పండి 
తులూ, సాహిత్య వే త్తలూ అయిన వాళ్లు తప్పక (పయత్ని సారస ఆన్స 

నన్నాను. (ప్రతిభలో మన వాళ్ళు కొందరు (వ్రాస్తున్న సాహిత్య 

వ్యాసాలు మూస్తే నా కీ ఆక కలుగుతున్న ది ఉత్సాహముతో 

ఉప్పొంగుతున్న యువకులు చేయవలసినపని యిది. నినికాంచీమా 
బొ త్రిగా విడిపోవద్దని లం 

ఈద శాబ్దాం తానికి దగ్గి శే భావిన వ్యాం(ధ్రసాహిత్యమాన్ష దర్శి 

(శ్రి రంగం[శ్రీని వాస రావుగారు జననము(1910) భారతిలో ఖండకావ్య 
రచవ (ప్రారంభించినాడు. ఈయన అప్పటి రచనలను చూచిన వాళ్లు 

ఇప్పుడాయన (వాసే కావ్యాలవంటివి (వ్రాస్తాడని అను కొనిఉండరు. 
ఇతర ఖండ కాన్యక రృలగు నవ్యులవలెనే యాయనకూడ భావగీ తాలు 

కొన్ని రచించినాడు. భారతీ సంపుటాలలో కొన్ని ఖండ కావ్యాలు 

ఒక కథ కనబడుతున్న వి, వాటిలో మొదటిది నివ తాండవము మోద 

4 పళయన రృనమ” నే చీరుబో ఉంది. చక్కని నలవణ భాషా శె లీని, 
గాడీ రీతిలోఉన్న ది, ఈయన తన (ప్రథమ గీతములో నే శివ్చనితాండ 

నము చెయ్యమను నే కోరిక చాలా విచ్నితముగాఉంది, ఇప్పుడున్న 
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నృష్టిమోద నిరాశతో, (పళయానంతరము మంచి సృష్టి వస్తుందనే 

ఆక్టో దీనికి (పేరకము తెలియదు, నాశనము ఫుననృప్టికి పూర్వరంగము 

కాబట్టి లోపము లేని న్వచ్చమైననృష్టి కావలెనని కవికుమారుడు 

కోరు తున్నాడా అనిపిస్తుంది భామమా(తము మిక్కిలి హృదయంగ 

మమై, సన్నివేశానికి తగిన పారువ్యుము కల్లియున్నది. తరా్యతది 

“అహర్నుఖం” అ నేగేయ. తెల్ల వారుజాము ఒక కలకన్నాడు. 

పూర్వ భారత జేశావస్ల కళ్ళకు కట్టి కటినది. వెనుకటి బుష్యూ(శ్రమాలు, 

మునులు, బుగ్వేదగానము, కనపక్తై వినపక్షది కాని తన శేమో 

అరముకాలేదట ! ఈగేయము కూడా చక్కని నలతణ భాషలోనే 

ఉన్నది. వస్తువుకూడా పూర్వ టప కాబట్టి మనస్సు 

నాకర్షించే బే ! మూడోది “అంధకారము” అనే ఫీర్డి కకలది. నంధ్యా 

శాలవర్లనము కవికుమూ రుడు సంధ్యకూ, సప స్ నిక్కీ నశ్ష(ఈా 
లకూ సంభ పణకల్పించినాడు. ఇదికూడా గేయమే ! అంధకా రానికీ 

నక్షు[తొాలకూ అవినాభావనం 1౦0ధము కలిగిన సఖ్యము, ఈన ఖ్యాన్ని 

చక్కని ఈ[కి.ది గీతములో వర్తించినాడు. 

క“నిలంవలేనే నీవు నిలచియుండని'జేళ 

“వెలంగ లేనే నీవు విస 'స్తరించని వేళ, 

నీ కాటుకొలచేత నా కను ల్వికసించు, 

నీకు నేనే చాకు నీజెె యీ లోకాన” 

ఎంత అందముగాఉంది ! చీకటిని *కాటుకలు” అ నేపదముతో 

వీవతు. చెయ్యడ ముచాలా వాధయంగమముగా ఉన్నది. ఇది(పకృతి 

సిద్దము, చేత్రరోగము వచ్చినప్పుడు కాటుక చేత కళ్లు వి _న్ఫృ కాలవు 
శచీ, ఇది వైద్య శా స్ర్రముమోద ఆధారపడ్డ అభేదాథ్యవసాయము ! ! 
ఇది యీ కాలములో [క్రమముగా అభినృద్ది “అవుతున్న ఒక్ పద్ధతి. 
కాస్తాాలలోనించి సాదృశ్యకల్పన, తుదిపాదములో నఖ్యముచక్కగా 

ఉగ్గ డీంచినాడు క వికుమా రుడు, సనంఖ్యముళోఉండే అన్యోన్యా శ్ర 

యముఒకరు లేకండా రెండోవారు ఉండలేక పోవడము చక్క గానిర్వ 
చించినాడు. వాలారనవంతముగా ఉందీగీతము, ఈగీతములో ఈయన 
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సఖ్యమ చే పరమావధికి దగ్గరగా వెళ్ళినాడు, నాల్లోది “అంతస్పమాధి 

అనే న్రీర్చిక గలది. అదికూడా ఆ అపూర్ముఖం”లాగు ఒక కల, కలో 

కృష్ణ రాయలనభను వరాచినాడు కవికుమారుడు. అప్పటి భారత 

'బేశాన్నత్యము ఒక్క మాటు కళ్ళకు కట్టినది, అప్పటివై భవము మళ్ళీ 

ఎప్పటికైనా వస్తుందా అని కవి చాలా క్లోకీసాడు. ఇదికూడా చేశ 

భ_ క్రిస్ఫోరకమైన గీతము, తర్వాతది “నిశీథసాంత్వనంి అనే శ్రీర్ణి కత్రో 

ఉన్నది. ఇదీకూడా సామాన్యముగానే ఉన్నది గాని విప్పవద్యోత 

కముగా ఎంతిమా(తము లేదు తుదిగీతము “నుమార్చన” అనేది, 
డీనిలో పూలన్నీ కొయ్యడము పర మేశ్వరార్భనము జరపవలెనని. 

ఇదికూడా చాలా భక్తరనస్ఫోరి కముగా ఉంది. పర మేశషరార్చనకు 

సుమచయచు సేకరించటముకంకెు స ల్కఒర్యముంటుందా 1 ఆంత 

వరకు ఈయన కావ్యాలలో మామూలుకంజు భిన్న మైనమా రాలు 

యెట్టిపీ కనపడ లేదు, * ఇక కథసంగతి చూస్తే అది “సోములు 

ఛెప్పినకథ”అనే ఖీ కలో ఉన్నది. లోకవృ త్తములో కనపడుతున్న 

శృంగా రమే దీనిలో వస్తువు, ఇక్క-డకూడా వీస్ణవము ఏమి కనపడ 
టము లేదు. చక్కనిభాష, శెలి, చక్క_ని భావన, మనోపారమైన 

వస్తువు, ఈ విధముగా నే ఉంది సందర్భము. మల్లవరపు విశ్వేశ్వర 

రావుగారు కూడా ఈద శాబ్షీ ఆఖరులో (వ్రాత మొదలు పెట్టినట్టు 

కనపడుతుంది. ఈయన “స్వప్న భంగమి” నే చేరుతో ఒక ఖండకా 

వ్యము (వాసినాడు, * ఇది గేయము, ఇందులో ఛందస్సులో ఒక 

విశేష మున్నది. పదాలూ సమాసాలూ వెనకటి పాదములోనించీ 

తర్వాత పాదానికి (ప్రవహించే గుణము పెట్టినాడు, ఇది వెనకటి 

వాళ్ళలో అక్క-డక్క_-డా కనపడుతుంది. € కాని దీనిలో చాదాసపు 

4 భారతి, శుక్ల ఆహాఢయు. 

4 గురజాడ అప్పారావుగారి “కాసులు” 

వినుము ధనములు శెండు “తెరగలం 

శక టి మట్టిని పుట్టినది; జే 

రొకటి హృళ్క_వమలంపుసౌరభ 

ము దియ నిది యొక్కె_డను గలంగుట 

యరుదు[ 44466694 *%** 640 +9” 



ర్ి నవ్యాంధ్ర, సాహిత్య వీధులు 

(ప్రతిపాదమూ అట్లాగే ఉన్నది. ఆంగ్ల ములో “Run on verse’ 

అంశేే “అనువృ తగీతి అందామిటు వంటిదాన్ని* * ఈయన వెనకటి 

కనవినమయాలనే అలంకారాలనే. ఉప యోగించినట్టు కూడా కన 

సడుతుంది, “బుక శంప మరగించి 
కోకాంబుదమె వెంచి" 

చూస్తే ఈయనకు కొంత కృష్ణ పక్షుక రృయొక్క- అంశే ఉన్నట్టు 

తోస్తుంది, శోకము మేఘుమూ, సుఖము మెరుపూ, మెరుపు మణ 

భంగురము! ఇంతకంకొ శ్లోకము చిరకాలవ _ర్థి! ఈవిధముగా వచ్చే, 

తరములో కవితావిప్ప వానికి మార్ల్షము తీసిన వాల్ఫీదశాబ్దిలో నే 

తె త్రెటము మొద లెట్టినారు, కాని అటువంటి చిహ్న మేమి యిప్ప 

టికి కనపడడములేదు. ఇప్పటికి విరిద్దరుకూడా సంప్రదాయాన్ని 

యెంతమూా (త్రం ఉల్పంఘేంచ లేదు, (కొత్త Inspiration రా లేదు. 

ఇది యెప్పుడు రావడానికి మొదలుపెట్టినవో _ 
నాదల్రంటతంలా... అన్యరిడదాగాతసరుకమోంం లాం. 

* ఒకాయన :నింపోవలోకనగీత మన్నాడు. మొత్తంమీద ౧(చ్భవ్చైలి" తో 

ఉన్నదన్న మాట. క్ సమ్మోహనస్వప్న 

సంత తానంద (ప 

పంచము) లో సుప్తి 

నంత కాలముజాక, 

వింతవింత సుఖ(స 

వంతీజూలాలలో 

చేలియాడుచు నిం్మద్రి 

యాలం సల్పెను శేలళి: 

శ్రీ క్రిం ది*ఇటీవల “మాలతీమాధవమి'చే నాటిక (పసారిత మయింది కేడియో 

క్రీం ద్రమునుంచి | 

“నుపర్షాక్షతిల"ే సంపుటిలో శ్రీ శ్రీ “రనాన్ వర్చుి అరవంతం"గా గతించి 

నాడు. అంతకువూర్వం అనగా 1930 లో వచ్చిన 'శృంగారకంఠాభరణంి అనే 

శృంగారసంచికలో ఇతను 'వశరత్రి అనే ఖండీకను రచించాడు. అందులో 

“జోోతిర్మనోజ్ఞముల్ పమ్మి త్రము 
పహారార్తముల్ మన భాగ్యముల్ 

వీత (పపంచవ్య ధాతు ల మె 

చెల్లీ పోదము జెన్నెలకా అన్నాడు 



తృతీ య భౌగము క్లి9 

(శ్రీరంగం (్రీనివాన రావునుగురించి మండపాక పార్వతీశ్వర శాస్త్రి 
అభి, పాయం చూడండి; 

కసజీవులెన ఆధునికములలో (ప్రథమస్థానం వహించవలసిన 
వారు శ్రీరంగం. శ్రీని వాస రావ్రుగారు. ఈయునకీల్లి మొదటిత ర గతిలో 

క చేర్చతదు eee ఇంతకన్న 

సగానికి నగంగక్కు- వైన వారం 

దరినీ వీ రాధివీరులను చేసినారు. 

ఇది వింతంలోవింత, ఈమధ్య 

కవిగారు నాకు (వాసీన కార్డులో 

ఉన్న సంగతులు మూసే ఈకవి 
అమల 

చాలా విశాలహృదయుడనిన్నీ, 
2 బ్లో ఆధుసిక కవ్రలు ఉత్కృష్ట 

సాననం పహంచవలసినవాడనిన్న 
థి 
గోచేించును. ఆ ఉత్తరములో 

కొంత భాగము ఈ దిగువ 

ఉనఫ్న్స కవిత్వము ఆథునిక్నాం[ధ వాజ్మయానికి నిస్పం 

శయంగా 'సిరుపమాన మైన అలంకారమని శానమ్మకము, ఛావగతం 

శాని పద్యానికి కావ్యమే తంలో జ నరకాదనికూణా విన్నవించ 

సావాసిస్తున్నా ను, హృదయాలను, grees కలవర పరున్తూ 

అల్లకల్లోలం గా భఘూర్లిలే (పమాద (పాంతరాలో కవికి నిరాఘా 

టంగా వఏహరింశగల అధికాముక లదు, అట్టి అతని సంచా రాలగో 

వఏనన్ముసూర్యాననో కావ్యగ3ం ఒకటి మెరుగులు తీరిన విలతుణ 

రచనాదోరణి”గో  వెలుగుచూస్తూ ది, ఆగీతం కవి అనుభవించిన 

లన్ నమ గంగా వాఠకునిలో ఆవిష్క_రించ గలుగుతుంది, 



కీ) నవ్యాంధ, సాహత్య ఏధులు 

ఉత్క్య్చష్ట భావగీతానికీ నానిర్యచనం ఇది, అమహోన్నవి సంసిద్ది 

నందుకోవాలని చేస్తున్న (ప్రయా లు నా (ప్రస్తుతరచనలు ఎప్పుడూ 
ఉన్నతి మార్లానిశకే దారితీసాడు మానన్రడుు అదర్నముల పరమో 

య ౧ ఎలి ఛే 
త్క్ఫృష్టత అతనిసాధనకు లత్యుము, 

“A man’s reach must exceed his grasp. 

Or what is there a heaven for?” 

(ప్రస్తుతమునా (పవృ త్తి పెని చెప్పిన (Browning: భావాని 
క నుగుణ్యంగా ఉంది, మానన్రడు భూత లసర్ల సా(గూాజ్యాన్ని వాధి 

స్తాడనే (09010180) కూడా నాది! చూదాం |! భదూదాం !” 

దీనినిబట్టి ఈకవి ఎంతశ శకి కలవాడో పోల్చుకోవచ్చునుం 

= భారతి 1984 జూన 



నవ్యాంధ్ర సాహాత్య పేధులు 

కొన్ని స్ నంల సిద్ధాంతవ vey వినుర్వ 

4 

కళకు కళరయేం [(పయోజనము 

ఈ నూ(తమిో కాలములో అమలులో వచ్చినది, వెనకటి 

వింశతి వా కాలములో నే మొదలు పెట్టి కొంచెము కొంచెమువ్యాపించి 

యి కాలములో నవ్వులలో వాలమందివో గ ట్రిపడ్డది, న భాపతివంటి 

వారు తాము మహొనమువహిస్తూ శివ్యులచేత చెప్పిస్తూఉంటారు, 

అసలు ఇట్టి విషయము మన పూర్యలాతణికులకు తట్టినదో లేదో 

చూడాము! వారు చెప్పిన కావ్య(ప్రయాజనాలలో శకెండూ ఉన్నవి! 

“కావ్యం యశ సే, అర్థకృ కే, వ్యవహారవి టే, వివేతరత్తతయే, నద్యః 
పరనిరర్భృత యే, కాంళానమ్ముతత యోప టేశయు కే, 5. ఇకాడ 
రెండు భాగాలుగా అవ్రతుందీ సమస్య: 

(by కవికి తన సానంద మేగాక సపళానందంకూ డా (పాహ్యమూ 

ఆదర్శమూనా + లేక కోకిలపాటల్లే తనకూ, యితనులకూ కూడా 

నిరర్ధక మై నహజవమా ? 

(2) కళకు అందులో శని సీతి ఆదర్శముగా ఉండి 

వలెనా * అక్క_ర తేదా! 

మై సంస్కృత లాకుణిక వాక్యములో రెండూ ఉన్నవి 

“నడ్యకిపరనిర్వతెయే” అన్నప్పుడు ఎవ్వరి నిరృతి! రచయితడా 
పఠితీదా 1? సై వాక్యములో అది వివరముగా లేదు, ఇద్దరి ఆనంద 

మనే చెప్పవలె, బడి సమంజసము. ఎందుకంళశు, కవి తా ననుభ 
వించే ఆనంద మితరులకు కలగ జేస్తాడు. తాను ముండానందంవాంది. 
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వ్కి2 నవ్యాంధ్ర సాహిత్య పీథులు 

తదనురూపానందము నితరులలో కలుగ చేసాడు. ఇక్కజే నటకుడికీ 
కవికీ భేదమున్నది. ఇద్దరికి చాలా సోలికలున్నవి కాని పె వినయ 
ములో మా(త్రము కొంచెము భేదమున్నది, ఎప్పుడూ నటుడు తాను 

నటిస్తున్నాననే భావము మరవ కూడదు, కాని కవి తాను 

వర్లిస్తున్న వస్తువులో రసము ఆస్వాదించవచ్చు, ఐక్యము పొంద 

వచ్చు. తాను సృష్టించిన (వాతలలో లీశుడు కావచ్చు. ఈకింది 
విమర్శక వాక్యము చూడండి. “త్తం (దియములు రనస్ని ర్ధము 

,లెనప్పు డూ విషయ రాజ్యము ఆనంద రనకుయొక్క.. విలాన 

భూమిగ గన్సట్టును (సమిత). కళాకర్తల కందరికి యింతే. ఇంత 
(శ్రమపడి వాళ్ళురచించే (గంథముగానీ, చితముగానీ, అనుకరణ మే! 

ఎందుచేత అందులో పాతలు అనలువారుగారు. వారికి మేధో 
మాంసాలులేన్రం వాక్సిత్రముచేత కావ్యములోనూ, ఆకృతిచి(త్రము 

చేతచిత్రకళలోనూ, ఉన్నట్టు కనపడతారు, * మొదటిది మనోగో 
వరము! రెండవది యిం[దియగోచరము! మనస్సు చఛాహిరంగముగాక 

ఆంతరమైనా, డానికీకూడా యిళ్యదియత్య మిచ్చినారు మనవాళ్ళు ! 

“మనవ్వష్థాణీంద్రియాణి” అన్నాడు (శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ! అనగా 
సావో దిం(ద్రియము కాకపోయినా యిం|దియ గుణాలుక లది, బ్రం[ది 

యాతగ్తలమధ్య తార్పుక_త్తె మనస్సు ! “ఆ త్యామనసాసంయుజ్య తే, 
మనఇం,దియేణ, శం|డ్రియమ నేని అన్నాడు శాస్ర కారుడు, 

* అడివి బాపిరావెొకచోట యిట్లా అన్నాడు. “కోవిశ్యయునందున్నూ సంగీ 

తము న౦దున్నూ అనుకరణను అనలేదు. (పకృతి వున్నది వున్నట్లు చెప్పడం అనుకర 

కాము కాదు." పాపము ఈ వాక్యములో నే "కాట్ంటూ అవునని చెప్పినాడు. “ఉన్నది 
ఈన్న ట్లు చెప్పడము? అనేదాన్లా నే అనుక రళామని 'బేలుతున్నది. మాతృక, ఊన్న ది. 
ఉన్నట్టు చెప్పడము అనుకరణము. ఉన్నట్టు ఇెప్పడముచేత ఉన్నది కాదిది ఉన్న 
దాన్ని ఇెప్పడము'చేత ఆనుకరణయమెనది. ఇక్క డ సంగీతము సంగతి మనకక్క_ర లేదు. 
తర్వాగే వాక్టములాే ఇంకా స్పష్టముగా చెప్పినాడు. “అది పర్షించడము, అం'కే 
అసలుదికాదు వర్ణన అన్నమాట 1 అంకే మళ్ళీ అనుకరణమే ! చితముకూడా యింతే. 

Vide - (లలితకళలు = అత్ర టయ వ్యాసావళి) 



విశ ముయుక్క. బహిర్ష్వ్యారములు బంధింవజబడి యుండుటచే, 

వి శ్యాంతరమున నిర్శ్హాల కాంతితో వెలుంగు నా ళక్యానందము సామా 

న్యులకు (పాహ్యముగా కున్న ది. క్ష: బహిస్ట్వారములను తెరచియందలి 

యాత్మన్వరూపమును చూపగల తాలపు జెవి యే-విశ్వాత్మ యొక్క 
మూ ర్తిస్ఫురణమును చర్మ చక్షున్రలకు గోచరింప జేయు జానాంజ 

నమే ఈ కళ, (గవాణం చర్మచతున్సు చేత నే అయినా ఈ ఆనం 

దము అనుభవించేది మనస్సుద్వారా అల కాబట్టి ఆత్మ స్వరూ 
పాన్ని తానుభూసి యితరులకు చూసేవాడు నిజమైన కవి ! 

ఈ కళవల ఆనందమిదరికీ (పాప్యమే ! నవ్యులు తమను 
క్ B® 

కోయిలలుగా చి్నితించుకోవడ మొక పరిపాక్రైపోయినది. ఆం(థ్రజాలికి 

వసంత కాల మొచ్చినదిం ఆ నసంతములో తాము కోయిలలు. 

(పకృతి సిద్ధముగా పాడుతున్నారు, పాడడానికి కారణము వనంతా 

గమనము కోయిలకు, పీరికికూడా జాతిలో ఉత్పన్నమైన నూతన 
శ్రే కారణము, బ్రంతవర కే నరిపోతుందిగాని సామ్యము తరవాత 

పట్టదు, (ప్రకృతి జడము. కోయిల అజ్ఞాని కాబట్టి ఈ సాదృశళ్వ్నము 
లు థా లు 9 

పూర్తిగా వ _ర్రించటానికి వీలులేదు, జూతిజడ మెంతెమా(త్రము 

కాదు ! తమను కోశిలలవ లె అజ్ఞానులనుకు నే టక్సైజే అది ఆత్మ 

వంచచే! కోకిలపాటకు నంభవూరని ర్లసాదృశ్యము తీసుకుం శు మరో 

విప్రతిపక్కిఉంది. కోకిలకు మనము వింటున్నామశే జ్ఞానము లేదు 
గాని మనముమా|త్రము వింటున్నాము. అట్లాగే కవి మనకోనము 

పాడక పోయినా అతనిపాట మనకు వినపడి ఆనందమో జుగుప్పో 

పొందుతూనే ఉన్నాము దానివల్ల మన చి తవృర్టి త్నో కల్లిన 

మార్పును మనము వెల్పడిచే స్టే , కోకిలకు వమిోా తెలియనట్లు కవి 

కూడా యేమో తెలియద పహ ణే అట్లా ఉండేటక్షుఅయికే 

ఈ పద్యాలద్య్వారా తమ (ప్రచార మందుకు న తను త (పవర రే 

యితకు లనేమాటలళు తమరు సమ్ముతియా అనమ్మతియో తెలుపు 

తున్నారని నిరూపిస్తుశ్నది ! శాబట్టి ఈవాదము చెయ్యడ మే తమ 



వాదానికి బలహీనము తెచ్చిపెడుతున్నది. ఉదాహారణము కొరణ 

మెప్పటికీ కాదు, అది పాదృశ్యకల్ప నతో విషయ[గహణ సహకాశే 

గాని, అంతకంకు యొక్కు.పని చెయ్య లేదు, కోకిలాసాద్భ శ్యాన్ని వీరా 

లంకారికముగా చెబుతున్నారని గట్రిపడుతున్నది ! ఇంతమా.తము 

చేత ఒక మాలసూూత్ర నిర్హారణము శౌయ్యట మంతనమూా(తము పనికి 

రాదు, అజానెన కోయిలకో తమను పోల్చుకోటమే ఒకలోపము |! 

మెగా చానిని ళ్ కావణముగా (గహిం చజముంతకం శె గొప్ప 

పొరబాటు ! వనంతాగమనమూ, తత్కొా_ార్వమైన కోకిలగానమూ, 
శెండూకూడా అవీనా భావసంబంధ ముకలవిం ఇలాగే యిటువంటి 

నంబంధమున్న అ నేక విషయా లున్నవి! కాని కోకిలాగానము చెన్సల 

కింపుగా ఉంటుందనీ, వసంత మెప్పటికప్పుడు నూతనత్వము కలది 
కాబట్టిన్నీ , దీన్ని (గ్రహీంచినారని నా అభిప్రాయము. అంతేకంకే 

యీ సాదృళ్యాన్ని దూరము లీసుకుపోగూడదు, కావ్యము గానము 

చేసే కవికీ, చదివే పాఠకులకీ ఆనందము కలగచేస్తుంది, కోకిలా 

గాన౦వలె వినేవాళ్ళకుమాకత్రము కాదు, నిరర్ణకమూగాదు, తెలియ 
కుండా గానముచేసే కోకిలాగానము వంటిదీకాదు, కొర్చెలను కుహో 

కవి కవిని (ప్రవ క్ష (57009060) అన్నాడు. (ప్రవక్షఅంశే ఒక సంచే 
శాన్ని ఇచ్చే వ్య క్రిలన్న మాట, ఒక నం బేశమూూ, యిచ్చేవారూ, 

వుచ్చుకు నేవాళ్ళు అనే మూడువస్తువులున్న వీ* ! లోపి ములో (పతి 

వ్య క్రిచేసే అన్ని కార్యాలూ యితరులకు . సంబంధించినవి కాక 

పోయినా వాటిలో కొన్నిమా(త్రము స్వనంతోషానికే కాకుండా 
పరనంతోపానిక్యూ-డా చేసూఉంటాడు. భార్య భ ర్పునంతోవము 
కోసము పాటుపడుతూ ఉంటుంది, భర్త భార్యా నంతోవము 

కోసమూ, తల్లి తన పిల్ల వాడికి సంతోవము కూర్చడానికీ, యీవిధ 
ముగా ఇతరుల నంతోపముకూడా కర్తకు (ప్రాస్యముగా ఉంటుంది. 
తుదకు బట్టకట్టుషోడం తనకిెరకూ యితరులకొరకూ కూడాను బుది 

పూర్వకముగా నగ్నతను ఆచరణములో పెళ్తువాడు, వేడాంతిఐనా, 

* ఈ అనుబంధ(త్రయమాు మోవముడాకా అను వృత్తము. 



తృతీయ భాగము స్క్రిఫ్ 

వీచ్చివాడై నా కావలె! 4 ఇటువంటివారు అత్యల్ప నంఖ్యాకులు. 

కాబట్టి “(ప్రయోజన మనుద్దిశ్యేనమందోపి _పవ్వుతి అన్నట్టు 
(పయోజవము కోరకుండా యెవ్వడూ యేపనిని (శ్రమపడి చెయ్యడు, 
ఆ (పయోజనాన్నే నంపరుల నుదేకించి చేసేది కావ్యము ! (పేయసి 

a “Ss ద ఫ్రీ 
కోనము పరితపీనూ, దుఃఖ పడుతూ, అఆవోోనమిస్తూ (పేయసినే 
వస్తువుగా (గహించినకవి, నాతృ వ్రికొరశే నేను పొడుతున్నా ననడము 
అవి జూ 

నేను పాడుతున్న దాని ఆఅ్యమునాశే తెలియదడనడముకంకు హోస్యా 
న్నదమైన విషయము చేదు, కవి చారకులు పరన్సరము అవినాభావ 

సంబంధము కలణఐారళ 

+ ఇప్పుడు ఈ కందూకాని నిస్నవాదులు వితవిషయములోనూ కళా 
విషయంలోనూ ఉన్నారు } ఇక్కడ వాళ్ళను "నేను (గహీంచడము లేదు. 

{ Dadaism, Nudism) 

* భామహాదండిభామనులు ప్రూర్యభారత్రీయ లాకుణీకులలో కావ్య ప్రయోజ 
_ వాలలో కర్దకు క్రీ ర్తిన్నీ పాఠకుడికి (ప్రీతిన్నీ నిర్ణయించినారు. ఇందులో కవితోపాటు 

పాఠకుడీనికూణా ఈ లాక్షణికులు కావ్య పయోజ నాలలో సమభాగిగా జేసి నారు. 

సహృదయుని పదలిలే కవికి గతిలేదు. అల్ల సానివావు “ట్తుహాతెలవియంగల లేఖక 

పౌాఠకోత్తముల్ చొరకినగాక, ఊరక కృతుల్ రచియింపువటన్న శక్య మే[ొఅ న్నాడు! 
అలౌకికానందము కావ్య(పయోజన మన్నప్పుడే సహృదయుణ్ణిహాడా కలు పుకున్న ట్టు 

స్పష్టము + ఆర్నాల్లు బెన్నెటు అనే ఆంగ్ల విమర్శకుడు కసహృదయత్యం? 

(Literary taste) లో The aim అనే జధ్యాయము చదివితే సత్యము “తెలుచ్తుంద. 

కవికి కావ్యము వాయటానికి ఎంత విజ్ఞానము కొనాలో సవృాదయుడికి కవిహ్ఫృూాదయ 

(పచేశముచేసి తానానందముపొంది ఇతరులకు కవి సందేశము చెప్పటానికి అంత 

విజ్ఞానమా వృాదయవికాసమ్సా కావలె! కాశ్జెలేమన్నాడో చూడండి? 

“ Criticism must be like an inter-preter between the inspired 
and the uninspired, between the prophet and those who hear the 
melody of his wo ds.” (ఈ డిక్సులకోను, నను (దిక్తులకును నధ్య వవగా [ప్రవ క్ర్షకును 

నాయన వాక్యరసమును విను సామాన్య (పజ౭కున్కు మధ్య వ్యాఖ్య్యాతివలి విమర్శకు 

డుండ వలెను.) ఈ వాక్యముల విదర్శకకృత్యాన్ని ఉగ్ధడించినాడు కాన్గెలు ! 
మంట 

విమర్శకుడనేటప్పటికే సహృదయుడు రంగముమోదికివచ్చి నాడు. 

“కోరి లెడ్డి మేమ న్నాడో చూడండి; “Not the poem that we have read 

but that to which we return possesses the genuine quailty of 
poetry.” 
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ఇక రెండవనంగలికి వద్దాము, శా శ్ర) కారుడు ఇదికూడా 

“కాం తాసమి్మిత త యోప బేశయుజేౌ” అని చెప్పినాడు. ధర్మబోధ 

కావ్య పయోజనాలలో ఒకటని మొదటి లాతణికులు కంలో క్తిగా 

చెప్పినారు. + తర్వాతవాళ్ళు చాలామంది ఒప్పుకున్నారు. కాని 
యిటీవల అనగా 200 సంవత్సరాలమధ్య ఉన్న కొందరు నవ్యలాక్ష 

ణికులు ఈ ధరశ్రబోధక త్వాన్ని కొంచెము బనెండవరకము (కిందికి 

దింపినారు, మొదటి. లాక్షణికులు ధర్మముమిద చాలా 

ఒత్తినారు. వారిలో భామహూుడు మిగిలిన శాస్త్రాలవ లెనే దీన్ని చేసి 

మాశుము (ప్రాప్యమనికూడా (వ్రాసినాడు. తర్వాత లాక్షణికులు 
కొంచెమో అభిప్రాయాన్ని వెనక పెట్టి అలౌకిక కానండాని కెక్కు_వ 

(ప్రాముఖ్య మిచ్చిసారు. వీరు రనవాదులు, వరికి ధర్భముకం"టు 

రసము (ప్రభానము కాబట్టి దానికి (ప్రాధాన మిచ్చినారు, కాని 

వెనకటి “కాంతానమ్మిత తయోపదేశయుజే” అనే అంశాన్ని 
బొత్తుగా వదలలేదు. ఈ ఆనందము ఆంగ్ల్గలక్షణ క ర్హలయొక,.. 

అభి(పాయానికి దగ్గరకివ స్తుంది. ఈ వాదాన్ని మన నవ్ఫులు అను 

ఉవ్రునము చదివిన (గంథము గాక య్మేగింధము పునఃపఠింతు మో యది రమ శ్రమ 

కావ్యమనదగినది.” 

ఇందులో “౭” అనే పదముతో వ్యాచ్యు లెవ్వరు నిపాఠకులన్న మాట! ఏజాతి 
చాజ్మయములో విమర్శన మెక్కువగా పెరుగుతుందోఅది ఉ త్తమ మైనదనిగుర్తు! విమర్శన 
మంకు సహృదయకృత్యము ! 

The test ofa great book is whether we want to read it only 
once or more than once, Any really great book we want to read 
the second time even more than we wanted to read it the first 
time; and every additional time that we read it, we find new 
meanings and new beauties in it, 

L. Hearn 
క్ *వతంర్వర్ష ఫల్మపాప్తి శి సుఖాదల్పథెయామపవీ.. కావ్యా దేవి! 

సీత S నాథకవిరొజఖు 
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కూలముగా ఉన్నదని (గహీించినారు. ఈ వాడానికి ఆధునిక విమర్శ 

కలలో ముఖ్యుడు కట్టమంచి * 
వ 

“కావ్యము శిల్పము, నీతిళ్యాహ్రయు కాదు. ధర ర్యళ్యాస్త్రముకాదు. శిల్పము 

యుక్క_ యుత'_క్షనీకర్షముల చేర్పకుపవలయునన్న డాని రచనా సంవిధాన ముల్సుట్టి 
నిరూపించనగు నేగాని, భ గవద్దీకల యంతో పారి రిశ్ము భ్య మిందులో లేదు. రామానుజ 

భావ్యమువతే ము క్రిదాయకము'కొదు. ఆని వాపోవుట “క్ని మిత్ర: పలాపము, 444444 

meee శిల్పముయొక్క.. ముఖ్యోచ్లేశము. మశసునా హరించుట.. ఈ పక్తీకరణశ క్త 
యుండినయెడ నీతితేకున్న నీకొదువయు లేదు. -=ది లేనిచో నుప రిషత్తుల నుడుక బెట్టి 

ధృతియంతయుతీసీ ముందునించినను నేఫలమునులేదు, కావున మన భాషకు నీతి 
ముదురునట్లు చికిత్స దోహాదము, (ప్రాయశ్నిత్తము 'చేజావలయనను పరమ పారిశుద్ధ్య 
దురంధరుల కొకదండము పెట్టి దూరముగ బొమ్మ ౫ టయే క ర్హవ్యయు.!? 

తర్కంతో పాటు దూషణతో తన వాడాస్ని సాధించటానికి 

(ప్రయత్ని స్తున్నా డీయన!నీతి అంకే ఈయన కంతకంటకమై పోయినది. 

తానొక సంఘములో ఉండి సంఘ నీతిని తృణీకరి ంచడము భావ్యము 
కాదనీ, యేదో ఒక Salads బద్ధుడు కాని నీ సంఘానికీ ఉప 

(దవ కారవీ మనవి ! ఇప్పుడు (1) 'సీతిపాధా నము (2) gra 
న్యము (6) అవినీతిబోధ అనే మూడు అంతస్తులున్నవి ! అవినీతిని 

బోధించమని మా(త వాయన చెప్పలేదు, లేకపో శే ఈయన మూార్లా 
నుమాయులగు నవ్వుల కావ్యాలన్నీ అవీనీతిబోధకాల య్యేవీ ! సతిని 

కంఠో క్రిగా బోధించనక్క_ర లేదన్నారు. ఒప్పుకున్నాయు ! సట్ (వభా 

నాంశముగా ఉండనక్క_రలేదు! ఇది మనలాకుణికులు *అలొకికా 

నందువాదులు” ఒప్పుకున్న చే ! కాబట్టి అక్కడకూడా వి(ప్రతిపత్తి 
లేదు. ఇక మిగిలిన చేమిటి-? నీతి అనేది (ప్రధానముగా ఉండనక్క_ర 

లేదు ఈ వీషయాన్ని చెప్పటానిశీంత కాఠిన్య మెందుకు 1 సీత్రి ధర్మ 

వు నేది చాలా గొప్ప విశాలమెనపదము*. ఇందులో మానవుడి 

(పవృ త్తీఅం కా యిమిడిటఉందె, శిల్చము కాబట్టి కావ్యానికి (పాప్యము 

* గిడగు సీతాపతిగారుకూడా యిట్టి అభి ప్రాయముశే వెలిబుచ్చి వాడు. 
చూ. ఆంధసర్వస్వము పుట 80% 
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కముననును వారించుటో అన్నాడు, ఈహరించటము నీతిబోధ చాంరా 

గాని ధరగ్మబోధ ద్వా రాగాని కాదు! మాకూ యిష్టమే ! అవినీతి 

అధర్మము బోధిస్తూకూడా కాదు ! అదికూడా ఈయనకు అసమ్మ శే 

ననుకుంటాను ! ఇక మిగిలినది ఆనీ త్రి లేకున్న నేకొదవాలతేదు” అనే 

వాకష్టములో ఉన్నది ఈయన సిద్ధాంతము బ్రదిఅనలంక ఎ్రిశివునఃక్యాపి? 

అనే మమ్మటవాక్యమువలె ఉన్నది, అక్క-డెట్తాగ కే అవనరాన్ని బట్టి, 

అని అరకు న మో అట్లాగే యిక డకూడా * అవనర 5 మోతే 

నీతిని బోధిస్తూ అని ఈ : నున నా క్యాలకు నేను భామ్యము రచిస్తు 

న్నాను, కహునసును వారించుట*” ోరననంపోషణము” అజే మూటలు 

ఒక్కా అరముణో ఉప యోగించినాడనుకుంటాను, “*రనాను భవము 

అన్న చానికంశు “మనసును హారించుటి అనడము చాలా పేలవముగా 

ఉంది. “మనసు అన్నచోట రానికి కావలసిన అలౌకికత్యము 

బొత్తుగాళూన్య మె బాలా క్రింది మెట్టుతో ఉన్న ది “రనమువల్ల 

కలిణేది ఆనందము. దాన్ని పొం చేది ఆత్మ.” అంశేగాని ఆ అలొశ్ 

కతంము రాదు, “పఠనిర్య ఎల కాజాలదు. భార్య ఉందనుకోండి ! 

మాటలచేతా పలాసాలచేతా “మనసును వారిస్తుందను” కోండి ! 

కాని (ప్రవర్తనలో కొంచెము స్వచ ంద అనుకోండి ! త త్కా-లానికి 

“మనసును వారిస్తున్నదికదా అని ఆమె శీలాన్నిగూరి ఏ కళ్ళు 

మూసుకుని (ప్రవ ర్తించగలడా భు ? కాబట్టి మనసును వారించ 

టమేి ముఖ్య మైనప్పటికీ, ఆమె ప్రవర్త ర్హనలో _ సీతికూడా, 
యెట్లా ఆశిసామో, అట్లాగే కా ప్యానికి ముఖ్య మైనప్పటికీ సీకినీ 

ధర్మాన్నీ కూడా అట్లాగే ఆకించటము క రవము ఒక వేళ తత్కా. 

లాసికి “మనసును హరి్తే చాలని “నద్యశి శబ్దము చేత (గహిస్తాలేమో [ 

నాకు తెలియదు ! ఆశబ్బము ఈ కావ్యపఠనమువల్ల నచ్చే ఆనందము 

మోవనముకంకు భిన్నమని చెప్పడము కోనముపయోగింపబడ్డడి ! 

అంతేకాని ధర్మ్మబోధక త్వాన్ని కొట్టి వెయ్యడానికికాదు. ఇక్కడ 
లాతుణికునిస కొన్ని వా కాల ననువదిసాను, 

“యథా కామినీ, కోటాకు వీశణాదివిలా మె రేవ గామినమావ్య 

యంతీ, “మ మేదమభిలప్.తంకురు అనభిలవి.తంమాకురు యిక్యనుత్తై సవ 
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నర్వం సంపాదయతి, తథాకావ్య(శ్రీరవి వ్యంజనావ్యాపారమా।త్ర 
పర ల్వేన ఉపనర్ణనీ భూతశ బ్రార్థతయా, ..నహృదయ హృదయాపహ్లాది 
కారిణా వ్వంజనావ్యాపా నేవైవ రామాడి వద్వ ర్తితవ్యం నతురావ 
ణాదివత్ * యితిపుంసఃక : మ్యే[వవ రయతి నివ “యతి చాక “వ్యాత్ 
యిత్య స్యాః కాం తానమ్మితిత్యమవగంతన 0” వ్యంజన ద్యారా రన 

(పథానమై నీతిబోధకత్యం అ(పధానముగా ఉండవచ్చు కావ్యములో 

అంటే ఎరికి నమ్మత మేననుకుంటాను ! 

కన్రులనుకూడా అలౌాకికులు (బ్రహ్మలు) తాకీకులు ఆనిరెండు 

భాగాలుగా భవభూతి విభాగించ నే విభాగించినాడు “వళ్య వాక్కులు 

వాగ్వశ్యులుూనని, ఈ సందర్భములో మరొక విమర్శకుడి వాక్యాలు 

కూడా మనవిచేసాను ;= 
అవీ 

“మనస్సునకు చమత్కాారమును నానందమును గార్చుటయే కళల ముఖ్య బేళ 

మెనచో వాని స్వతంత్రధర్మ మే నశించును. కళల (ప్రయోజన మింతకం కును నెక్కువ 

యువన్నత మెనది. సత్యే "సు సుందర మెనప్పుడు, భావము పంజరమునుండి యెగయ 

వివాంగమువలె విము క్రినొండి యనంతపథమును (త్రొొక్కు_ను. మానవ పకృతి యుజ్వలిత 

మైన వెంటచే (పాణము నృత్యమునేయను. ఆత్మయుక్క_ నిజసొందర్యము = కళల 
యందు మూ ర్రీభవించియన్న ది. కళయన రససృక్టి ! కళయన విశ్వాంతరాళమునుంచి 

కౌలికిపచ్చు సమృతక లళము (సమాక్ష)* 

బక్క డ చూసినారా, ఈ కళకు వెనకటి ఆయన వలెగాక 

యెంత ఉడా తత యిచ్చినాడో 1 బ్రటువంటి దృష్టిలో సీత్వవినీతులకు 

గాని, ధ రాధర్మములకుగాని తుదకు ఐటి దర్వంద్వాలక గాని చోటు 

లేదు. కళ ఏటి కన్నిటికి అతీతిమైనదని ఈ విమర్శకుడి అఫ_పాయము, 
“మనసును హరించుటిలఅనేది చాలా నీచమైన కళాప్రయోజనము, 

అది లొాకిక మేగాని అభాకేశము కాదు. అను వాదము మొదటి వాకర్ణము 

లోనే ఉన్నది క ళాాప్రయోజనసము ఉ్వ్పృననును హరించటి మంత 

సీచముకాదని, ఈ ఆనందమును మనన్సునుడాటె యెప్పుడు ఆత్మ 
సంబంధి అవుతుందో అప్పుడగి అలౌకిక మవుతుంది ఈ క్రింది 
మాటలను చూడండి :- కఈవిశ( ము జడముకాదుం జడత్వము 

2| 
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మనస్సునందున్నది, మన మనస్సుయుక్క._ వ్యభిచార దోషమువలన 

రూపమాధుర్యముల యందుండు దివ్యసుందరుని జడునిగ చేసి విశ్వము 

జడమని 'చెప్పుచున్నాము.” చూసినారా మనస్పుయొ క్క. 

పరిమితి. ఆత్మ అట్లాగాదుం అది అవిచ్చిన్న మైన యట వంటిది 

స్వచ్చము, విజ్ఞానమయము. మనస్సు అనేది సామాన్యజ్ఞానాన్ని 

యిం[దియములద్యా రా (గ్రహిస్తూ ఉంటుంది. మరొక అసువాదము 

చూడండి? 

మానవుని సౌమాన్యజ్ఞానమునకు విశ్వములోని యనంత రవాస్యము గోచరము 

కాదు. (పకృతిగతే-మైన యాత్మ కును మానవాత్మేకును ననవరత్ ము జరుగుచుండు 

రమ్య క్రీడ శుద్ద మానవచింతకు గోచరమగు విషయము కాదు.” కాబట్టి యేది మనుష్యుడు 
జ్ఞానమనుకుంటున్నాడో అద్రి సామాన్యజ్ఞానము. అదిమనస్సుకు సంబంధించినది. ఆత 
దీనికిపైది. హృదయమే ఆత్మకు స్థానము. ఉపద్మకోళ (ఫతీకాశం హృదయం 
ఇాప్యధోముఖం తస్యాంతేనుషిరం నూతక్ష్మంజాజారస్యమ భే మహానన్ని వా 
తస్యమభ్యే పహ్నిశిఖా __ _-నీజారకూకవ త్రన్వీపీతా అణరా ప మాజా లే సా 
శ్చిఖాయామ 'ణ్యే పరమా త్మావ్యవస్టితః?? అంటున్నది శృతి. ఇది ఆత్మ. ఇక్కడ 

సక్యనీతులూ, ధ ర్మాధర్మాలూ "మొదలైన ద్వంచాలం లేవు. అది కేవల ఆనందమయము 
కవి యెటువంటివాడో యిట్లా చెప్పాడు: కీఎవరు స్వకీయ జీవనమునందలి సత్యమును 
సాక్షాత్కార మోనర్చు కొనగలతోో  యొవరిచిత్తము భగవదాయత మె, 

పరాను ర క్షి పవాహమున నిమగ్న మై యండునో, యెవరిభావము జేహవమునః[పాణముల 

నతిక్రమించి [పేమరసమున పారవశ్యమునొందునో వాలే కళావిదులు), వాలే రస 
(గ్రష్ట్రలు, వారేకవ్రలు శిల్పులం గాయకులు చ్మిత్ర లేఖకులు విగవానిర్మాతేలు 

కాగలరు. 

అట్లివాడు నిజమైన నవ్ అంకేను. అటువంటి క విహృద 

యాన్ని (ప్రవేశించే నసహృదయునినంగతి ఆభోచించండి, రూపలాలన 
తోనూ, భోగవాంఛలోనూ నిండి, బాహ్య (ప్రకృతిని యింది 
యా లతో (గోలి ఆనందించేవాళ్ళు ఆపె మెట్టుకు చెందిన వాళ్ళు 

కారని స్పష్టము. కాని ఏళ్ళక్యూ-డా ఆతా తక్కాలిక లొకికానందాన్ని 
యిచ్చే శకి ఉండటంచేత ఆ నామకరణ మిన్గున్నాము. ఇట్టి లౌకీక 
కవ్చుల కు “రియలిజం”లో తేలి ఆడుతూఉంటారు. ఇంకా కొంచెము 

_్రజ్ఞకలవాళ్ళు పాళ్చాతుల “ఐడియలిజం” వగ్గరకి పోగలరు, శాని 
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నిజమైన కవులు రసానుభవముచేత తృతీయావస్టను చెంది నవ్బాద Cua 
వ 

యులనుసాడా ఆ ఆనందములో పాల్లొ నేటల్లు చేస్తారు, ఈమూదో 

అంత స్తుగో సత్యము, అసలుసత్యము, 

“మనబుద్దికి గోచరమగుసత్యేమ సత్రరోము మార్రునదేగాని నిక్యికల్సిత మెన జి 
మకా 

యఖండ సత్య యు కాదుం' (సమోకు) 

ఇటువంటి నిగ్వికల్పమైన నత్యానికి తాళము చెవినిచ్చి 
సహృదయుడికి చూపేవాడు నిజమెనకి వి: 

“విశ్ణముయొక్క. బహీర్యారయులు బంధింపబడి యండుటచే విశ్వ్యాంతరమున 
నిగ ఇలు కాంతితో వెలుంగు నాత్మానందము సామాన్యులకు (పొష్యము కాకున్న ది. ఈ 
బహీశ్చ్వ్యారములను తెకచి యందలి యాళ్మ స్వరూపమును చూపళల తాళవుకెవియేుట_ 
విశ్వాత్మ యొక్కమూ రిన్ఫురణమును చర్మ చకువ్రలకు గోవరింప జేయు క్లూ నాంజన మే. 
యో కళ్ల," (సమోశ్త్ష్న) 

ఈ టై మెట్టునించీ కొంచెం దిగిజే మన మామరాలుకన్రల 

భానమూవస్తుంది. అక్కడ నీలి సంఘమూా మొదలైన వన్నీ వస్తె! 
వాటిని బట్టి ఆక వులనవ్రాతలను పరీశ్షించడము మొదలు పెడ తాం, గత్యెం 
తరము లేదు, “విషయభోగములందు చిక్కు. కొనిన జనసామాన్యము 
నకు నీతి మిక్కిలి (పయోజనకారి యనుటకు నండియుము లేదు 
అన్నాడు విమర్శకుడు. శాబట్టి జనసామాన్యాని కుల్చేనింపబ జే 
కావ్యాలు నీతినియమములు పాటించట మవనర మని లేలుతున్నది, 
ఈ సామాన్యకశు దాటిపోయిన కవృులకూ రనవిపానకులకూ సీతి 

అవనరము లేదనేమాటా, ధర్మ మక్క-_రలే దనేమాటా, నిజమే! 
శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “సర్యధ రారాకా పరిత్యజ్య మా మేకంక రణం వజ” 
ఆన్నాడు అది అధికారి భేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది, సామాన్య జనము 

మొక్క చి త్తవృ తిణాలా చంచలముగా ఉంటుంది, కొండ రు” పెద్దల” 
యొక్క. చీ త్తవృ త్తికూడా అట్లాగే ఉండవచ్చు ! అట్టివాళ్ళకు నీలి 

తప్పక అనుసరించదగిన జే ! (శ్రీకృష్ణవాక్య మట్టి నాళ్ళకు వర్తించదు, 
ఒకవేళ వూ” (జన్మపరి పాకము చేత ఒకొొ_క్క-వ్య క్రీకి తదనునరణమే 
ఈ జన్దుముగో క ర్హవ్యము కావచ్చు ! అటునంటినారు సామాన్యుల 
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కనుకరణీయులు కారు. * ఈ సందర్భములో నవ్యుడెన కొడవటి 

గంటి కుటుంబ కావు (వాతలలోనించీకూడా కొంచెమనువదిస్తాను, 

“దేశథ క్రిగాని, చేవుడుగాని, కళగాని నీతికి అతీతమంపే 

యేమి లాభములేదు, వాటన్నిటికీ యేదో (ప్రయోజనము ఉండ 
టము మూలముగానే వాటికి మన జీవితములో ధ్ధనము ఏర్పడు 

తున్నది. వయోజవము అంటూ ఉన్న తరువాత, ఆఫయోజనమి 

తాలూకు మంచి చెడ్డలు వాటివి అటంకుండా ఆఉండవ్రు. 

కాని కొద్దిమంది ప్రపంచములో అపూర్వవ్యక్పులు ఎప్పుడూ 

ఉంటారు, ఇతరులు సాధనలుగా ఉపయోగించుకు నేవి వారికిప్రయో 

జనాలు కా ఉపయోగపడ తే వారిని 8pstialists అనవలె. గణి 

తము ఒక పాధనము. కాన కొందరిక చే పరమార్థం, , . . భగవంతుణ్ణి 

కనుకోో..టానికి ఉద్యమించి, ఆఖరుకు ఛభ గవంతుణ్ణిగురిం చి తమ 

అన్వేవణా(ప్రయత్నములో నే తమ ము కీని భూసుకోగలిగినవా 

రున్నారు. (వీశ్లే వెనకటి ఆదర్భసాధికులు.) ఈ అపూర్యవ్య క్తులు 
తమ బుద్ధి కుకలతను నినియోగపరచి కళను దాని (ప్రయోజనము 

* నవ్య్యు'డైన నోరి నరనింహాళాని 9గాగరో కావ్య(పయోజనముిఅే వ్యాసములో 

౪ కావ్యములో ఉపదేశము లేకపో తే అగి నిరర్రకము ఇది వింటే చాలా 
మందికి వి.శాంతి కలగవచ్చు. కాని కొంచెం ఆలోచిస్తే యిది 'సమంజసముగానే కన 

వడుళుందనీ నా మనవి ఇప్పటికి నవనాగరికులైన విమర్శకులుకూణా, రన 

రన్నా గొప్పకవి ఒక డున్నాడు అం'కే “అతనికి సందేశ యేమిటి? అని (కుళ్ళి సారు. 

కాబట్టి అట్టివారి దృష్టిలోకూ'డా నిజమైన గొప్పకవికి యేదో వక సందేశ ముండవలె 

నని ఆరాటీ (ప్రతికవీ యేదో ఉఊపబేశించవలెనని. అనగా నిజమైనకవి ఒక మహారి 
[Sage, Seer, Prophet]sంటివాడని స్పష్టమవుతున్నది “ఏదో ఒకటి ఉపజేశించే 

డానికి నాకు అధికార మున్నది. అది ఉపదేశిన్తున్నాను. ఈ ఊపదేళానికీ సంస్కృత 

మైన నా అంతరాత్మ (పేరేపిన్తున్న ది. అందువల్ల ఈవిధముగా లోక్షసర్మగ్రవాము జరుగు 

తుంది'ఆని అయినో పోని "చెప్పగల కవులెంతమంది జేకశ్షముతో ఊఉ న్నారు? 

“itis wellto remind ourselves that literature is first and 
last means of life. and that the enterprise of forming one’s 
literary taste is an enterprise of learning how best to use means of 
life.” 

Literary Taste, Arnold Bennet 



నించి వేరుచేసి ఆనందించ గలుగుతారు, వారికి బూ బొమ్మలో 

ఉన్న అందాన్ని చూవేటస్పుడు, యితకులకు కలే జుగుప్పగాని 

ఉచేకముగాని కలగదు (వీశే నళ్యాన్ని తెలుసుకున్న వాకు) వారు 
పాము సౌందర్యాన్ని కనుక్క-చేటపుడు దాని విషదంష్ట్రలను 

స్మృరించ లేరు * వారి ఆత్మజ్ఞానము మూలముగా నరన్వము (పేమ 

మయమెపోతుంది. అందుక నే సాకు ‘Art for the sake of art” 

అనే సూ(శ్రాన్ని అవలంబిం చేనాళ్ళతో సానుభూతి లేదు. (ప్రయోజ 
నాన్ని వూ రణ నిరసించిన కళాపయోాజనము నాకు హోన్యాస్పద 

ముగా ఉంటుండి, ఎంత 2 కఖములో ఉండికూడా యితరులకు నవు 
వచ్చేటట్లు యేడ్వడము ఎంతనగు వాటు విషయమో, ఏమి కార 

ణము లేకుండా అత్యద్భుతముగా ఏడడముకూ డా అంతనగు బాటు 

పనే! నేసీపని నెందుకు చేస్తున్నానో నీక వసరములేదు, నాశిల్నము 

మా(తము చూడు, అందులో కళఉన్నదో లేదో చూడు, అని 

కళాకారుడూ అనరాదు, అతని కీ కళను గురించి యేమైనా 

శెలిసికంకే అట్లా అన లేడు,” (ప్రతిభ) 

నన్యులుకూ డా సీకి ప్రయోజనాలను వదలలేదు, ఇక్కడే 

మన సాం(ప్రడాయానికీ పాశ్చాత్య సాంప్రదాయానికీ భేదమున్నదిం 
వెనక విమర్శనాన్ని గూర్చి చెప్పినప్పుడు అది సం(ప్రదాయ సిద్ధముగా 

ఉండవలెనని చెప్పినాను. (ప్రాచ్య సంప్రదాయమువేరు. పాశ్చాత్య 
సంప్రదాయాలు వేరు, మూలనూ(తాలు కొన్నిట్లో సామ్యము 
ఉండనచ్చు. (ప్రాచ్యులలో అందులో భారత చేరములో ధర్మము 

జగత్తుకు మూలము, ఈ ధర్మాని కన్నీ లోబడడము భారతీయ పద్దతి, 

మన నవ్యులు కొందరు సుఖము పరమావధైన పాశ్చాత్య దేశాలు 

వెళ్ళివచ్చి అక్కడ సంపాదించిన జ్ఞానముతో విమర్శనము (వారం 
భించేటప్పటికి ఈ విభేదము కనపడుతుంది, భారత బేశము రాజుకంకు 

సన్యాసిని ఎక్కువగా గౌరవించేది ! (పన్ఫత్సిలో నివృత్తునిచూచేది! 

నిరభిసంధి కర్యానుష్థానము పరమావధి? కలది! ఈ ధి ర్మ బద్ధత 

భారతీయ జీవనములో జీర్లిం చిపోయినడి, ఇందుకు మన్వాదులనూ, 
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వర్గా(శ్రమాలనూ తిట్టి యెంతమా|త్రము (ప్రయోజనములేదు ! కవి 
వి ర్ం ళీ కూడా ధర్ముబద్ధ తే చూపినాడు, ఈ ధర్మము మనర_కృములళో జీర్ణమై 

ఉన్నది, 

“భారప్రీయల (పకృతి బయట “నెట్టి విషయలంపటము నచిక్కుకొన్నను, 

వారిలో పలచాసియుండు ధర్మ నిరతియు ైరాగ్యబోధమును వ్లూక్తిగ లోపింపజాలవు. 
భారతేవాణి అంతరమునకుండి మేఘగర్టినమువ లె * నఖలం నఖలు” అని ధర్మఘోవ, 
చేయువునే యుండును, తోమనుల పిషయలంపటతగమునకును భారతీరమల భోగప 

పరాయణతకున్సు 'భేదమిచ్చట]నే కలదు. గోమనుల కామ(ప్రవృతి వారి రాజ్యమును 
సభ్యతను, తుదకు జాతినికూడ  విచ్చిన్న ముచేయువరకో వదలలేదు. భారతీయుల 
భోఇపరాయణత వీరి యంతః (పక్ళతిని సంఘపటిష్టతను, పూ రిగ ననుభవింప లేక 

పోయెను. కావుననే భరతవర్షమున ఆర్యధర్మము ఏనాడును నిశ్నేషనుగ అఆోపించ 

లేను. దాని ఇప్రతివాతేళ్ల క్రి నిరంతరఘ సాగివచ్చుచునేయండెను. కావుననే 

యీ దేశము కర్మభూమియని చేరొందినది, భారతసభ్యతీయందు ఇహాపరములను 

సమనరయము చేసుకొనగల చెతన్యళశ కికలదు- జర్లకామము. లం సంఘనుపైబడి కొల్ల 
గొట్టకుండ భర్మమెో కే ములు యామినులవ లె హాచ్చనికకలిగగే యుండెను.) (సమిక్ష) 

(పాచ్యపాశ్చాత్యముల కెంతభేదము న్నదో చూడండి! ఈ 
సంప్రదాయము (ప్రకారము మన విమర్శనము సాగించవలె! ఇది 
నావంటి మంజు*ధికారి చేయదగిన పనికాదు. నవ్వులలో ఇప్పుడు 
చక్కగా లక్షణ శాస్త్రాలు సాధన చేస్తున్న వాళ్ళున్నారు. వీరందరూ 
కలసి యీ నంఘర్షణాన్ని పరీక్ష చేసి సారా చేయవలవీఉన్న దనీ, 

అందాకా మనలకుణ శాస్త్రము నమ[గము కొజాలదనీ మనవి 

చేస్తున్నా 
జీవము శిల్పము 

ఈ సందర్భములో నే మరొకసంగతికూ డా చర్చించవలె. నోరి 

నరసింహ శాస్త్రిగారు జనవరి 1988 “| ప్రతిభ -౫ో* “నవ్యకవిత్వమని 

ఒక వ్యానము (వ్రాసినారు, అందులో నవ్వక విత్వము”ో నవ్యతను 

పరీక్షించి శిల్బ్పమూూ, జీవమా అనే రెండుగుణాలు కవి తానికి 
ముఖ్యాలనీ, వెనుకటి వెయ్యిసంవత్సరాలపంచీ కిల్పముకోనము 
కవ్రలు పాతర్లాడినారసీ, జీవము జానపదగీతాలభో పజాలలో అణిగి 
ఉండనీ వీవక వులు రెంటిని న మ్మేళనము చెయ్యటానికి (ప్రయత్నించి 



తృతీయ భాగము స్్షర్ 

సిద్ధిని వొంద లేక పోయినారనీ, ఆపనిని ఈ నశ్యక వులు (ప్రయత్నించి 
సిద్దిని పొందుతునా రని కాలమే దీన్ని శేల్చనీలదనీ చెప్పినాడు. 4 
ఒక చోట క, (వాణాన్నీ సమానా కాలు? నాడినాడు. 
కాబటి జీవమం శే (ప్రాణమున్న మాట! ఈ > ములో నే “ఉ(ేకో 

పదంకూడ వాడినాడు. ఈ వా నములో క అనంద ర్భ్భ వాక్యా 

లున్నవి, ! =నలు సిద్ధాంతమే (పమాదమని తోస్తుంది. అన్ని కళలూ 
నిల్వాలే ! అన్ని కళలూ అనుక రణాలే ! శిల్పమం శే కభాకౌశలము. 
కళచో అవయవాలను వాటి వాటి స్థానాలభో ఉండేటట్లు రచించే 

సామర్ధ్యము, కళలన్నీ అనఃరణాలైనపూడు నిక్టీవాలన్న మాట 
“జీవమున్న చోట శిల్పముండదల ! పల్బమున్న చోట జీవముండదట ! ” 
అది ఒక విపరీతసిద్ధాంతము ! తాజ్ మహల్లో ఉన్నది శిల్బమా 4 
జీనమా ? శెండూనా? అజాంతా కిల్పాల్లో ఉన్నది శిల్పమా = 

జీవమా 1 శెంతూానా ? లది చాలా సావానము ! కళకు జీవాన్ని చేది 
శిల్పము, కవిత్వాన్ని తీసుకుందాము ! కవి యేరుకున్న వస్తువు, డాని 
నిర్య్వవహాభణమూ, సృజించిన పాత్రలు, వాటిశీల వోషణమూ, కావ్య 
ములో ఉపయోగించే పద్య్గగథనమూ, అనగా మొత్తమువమిద భావ 
వస్తు రచనలు, చే ఒక కావ్యానికి జీవా న్ని స్తవి ! "అంశ అవి యేది 
ఎట్లా ఉపయోగించవలెనో సరిగా చూచి ఉప యోగించటమన్న మాట! 
అడేశిల్చము కవియొక్క- ఈ పనితనము (శిల్పము) కళకు జీవమిస్తుంది. 
ఈ ప్రకారముగానే చ్మితమూను, అన్ని వీల సంవత్పరా శెప్పుజి కే 

ఈ (గంథాలరా, చి(తొాలూ, జీవించిన య్యా అటే జీవానికీ, నిల్పానికీ, 

స ఈ ర్రీరికో మహా రాష్ట్రా నుకరణ మని చేననుకోంటాను. ఎందుకంకు మహో 

రాష్ట్ర) పారస్వతములో జీవనము కళ్ళే అశ్ళ సౌరస్వతచర్చ జరుగుతున్న ది. శాత 

గారు జీవనాన్ని జీవాన్ని గా మార్చినట్టు కనపడుతుంది. 

4 ఇటుపంటీ అభీ(పాయాలు నభ్రర్ణణం ఇటీవల చాలా ఎక్కు.వగా "వెలిబుచ్చు 

తున్నారు: అందజేత ఈవ్యా'సమిక్క_డ చర్చించవ లనీపచ్చినది. నాకు 'సహాజముగా 

నరసీంవాశా హ్ర్రీగారం'టే గారవము. నన్య్యలలో తలతిరగనివాళ్ళల్లో ఈయన ఒకడు. 
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పరీక్ష ! వాటిలో ఎప్పటికప్పుడు కనపడే నవ్యతే రమణీయత ! ఈరవ 
శీయే రసాన్నిస్తుంది కావ్యానికి ! ఈ రనము నహృాదయుని అనం 
దింప జేస్తుంది ! ! సీకో కొ త్తమాటల నుపయోగించి ఆత్మవంచనా 

లోకాన్ని. కా నముచెయ్యడముూ- వద్దు ! కాలము చేసిన పరీక్ష 

కావ్యానికి ఉత్తమమైన పరీక్ష! స్రష్ట నిలిచిన కావ్యాలలో క్ర 

ఫొరనడలేదని తార్కాణము |! అనుక రణ మైనకళలో నహృదయుడికి, 

పరిణతబుద్ధికీ, కలి రసాసాష్ధదనానికి మార్షము జీవము. అదే రమణీ 

యత ! భౌతికముగా చూస్తే కళలలో జీవముండటానికి వీలులేదు, 

(పతిమలో, చిత్రములో, కాన్యములో, జీనము౦ంటు౦దా ౨ ఉండదు, 

కాని లక్షణచేత, ప+టిలో (దన్మకుగాని, (శోతకుగాని రసానుభవము 
కలగ జేసే అంశను జీవము అందాము! కాబట్టి జీనమంశే (పతి శిల్చ 
ములో ఉండజేగుణము. అది లేకవోతే చానీలో చిరకాల స్థాయిత్వ 

ముండదు, ఇప్పుడు అజంతా చితాలు మొదలెనా వాటీలోనూ, 

మహాభారతాది (గంథాలలోనూ ఉంజేదడి అబే! దాని సత్వమే వాటికి 

చిరస్థాయి నిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక్క- విషయముందిం సామా న్యజనము 

తమ చుట్టు ఉన్న నన్ని వేశాన్ని డాటలేక పోనటముచేత, ఎవరైనా 
సామాన్యకవి అటువంటి నన్ని వేశాలనుగూర్చి పాడితే, ఆసామాన్యు 
లకు ఆ సన్ని వేశ ముత్సావాజనకమహాతున్న డి, అట్లా ఆ (పాంతములో 
వాళ్ళకు తరతరాలుగా ఉండవచ్చు, విపయము యొక్క- విశేషాన్ని 
బట్టి సర్పల్బ'కాల గ్థాయిగానై_నా ఉండవచ్చు ఆ ఉత్సాహము, వ్యాన 

ములో నరసింహ శా న్ర్రిగారు చెప్పిన బు(రపాటలు మొదలైనవి అటు 

వంటివి, అవ్వి సర్వజాతికీ సంబంధించిన వైతే చావన్రు. కాని నిజమైన 
జాతీయకవి-అనగా మొుదటిరక్రము కవిగాని, శెండోరకము కవిగాని._ 
అటువంటి దాన్ని ల ఉ _తృమకావ్యము గనక రచిస్తే అది చిర 
స్థాయిగా ఉంటుంది. * “బసవప్రురాణముి “పండి తాళాధ్య చరిత” 
ముదతె లైన ఉద్దంథాలు (బతికుండి జూతికంతకు చెందిన గొంథాకై ఉండ 

వు ఈ — Dialectical poems cannot have 2 wide range of effect. 
ive publicity, nor will they have a iong life.” 

(కట్టకుంచివారి చెకుబిడ్డ పీకికలో) 



తృతీయ భాగము ప్శ్లీ? 

డానికి కారణమిదే! మిగిలిన కినవతత్యాలరా పాటలూ, తన్న తాను 
యాయులలోనే ఉండతగినవి గాని పెగం ఫాలనలె సకలడాతికి ఆనం 

దము కలిగిచేశ క్స్ వాటిలో లేడన్న మాట! అంతేగాక ఈ పాటల 

చేతా పద్యాలచేతా కల్షింపబడే ఉ(దేకమూ ఉత్పాహమూ మిక్కిలి 

స్వల్ప కాలస్థాయి, 4 త్తమ కాన్యకళవలె చిరస్థ్వాయెన భావాలను కల్పింప 

జాలవు, ఈ త్యాగరాయకృతుల నలెనూ, అష్టపదులనవ ఆమా, యితర 

పాటా పద్యాలూ ఆనందము కల్పించడము, సమ స్త జాతి (వీతి 

వా(తొలు కానడము, చిరస్థాయిలుగా ఉండటము క బ్దుతుందా ని 

ఎందుకు కల్గుతుంది ? అవి కళాకొశలము కలవి. అందుకనే కీట్సుమపహ+* 
కవి “A 0102 of beauty isa joy for ever” అన్నాడు, 

అట్టి సుందరకా వ్యాలుగాని, సుందరచి( తాలుగాని జీనముకలవి !కాలనా 

పురుషుడు గొప్ప పరీక్షకు డందరికంకు! ఈ పరీక్షకుని పరీక్షకు నిలవ 
గలచే నిజమైన జీవము కలదిం (గీకులాటిను సారస్వతాలూ న౦సకాతే 

సాహిత్యమూ, మన వెనకటి “తెనుగు మాన్యమూ” అటువంటి పరీ 

కలో ఆరితేరినవి ! 4 దీనికి శ్షతికలిగి, నవ్వుల “జీవశిల్బ” సమ్మేళనము 
ఫలముగాకలిగిన సాహిత్యము కాల(క్రమముగా దీన్ని మిం చుతుందను 

కోడము కంకు (భమా, ఆత్మవంచనా వేశీలేదు ! అదెట్లా ఉందంళే 
“తెన్సి'ప కీ,న్మా మాలు రాకుండా యితర జాతీయ వాతానరణములో 
చెరిగి తర్వాత య్ కొద్దో నోప్పో తెనుగు చేర్చుకుని వెనకటిడంతా 

చెత్తని అనుకోడములాగుంది. ఇప్పటి మానవుడు వెనకటి బువుల 

కంకు గొవ్బ్పవాణ్లని అనుకోడముకంటు హోస్యార్పదమేమైశా ఉన్న దా? 

చికస్థాయిత్వము కలగచేసే జీనములేదు కాబన్తే వెనకటి శివకవుల 

స్రాతలు నశించినవి ! వేదము తూ, వా, తప్పకుండా ఎన్ని "వేలకంనత్స్ప 

రాలనుం చో ఉన్నది ! దానికి క్షతి ఉన్న దా? పర నేశ్వరుడు బోల్ధివిస్టు! 

ని మ్నోన్న తాలను ఎప్పటికప్పుడు సరిచేస్తూ వది చిరస్థాయిగా ఉండ 
తగినదో నిర్ణయిస్తాడు! ఈ విషయములో గర్వపడిగాని అభిమా నపడి 

గాని (ప్రయోజనములేదు. “శిల్పముమోద వారిదృ స్టే ఆవుకలచేత 

నిన్టషప్రతిమలను తరచుగా సృష్టి చేయించింది” అనే మొద్నలెన 
22 
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వాక్యాలన్నీ 'లెక్క-చెయ్యనక్క-రొలేదు. నవ్యకవులలో విలాసము 

కోన మూ, కవిత్వము చెప్పేవారు ఉండరు” ోక ఏితో((బేకము లేనిది 

వారు సామాన్యముగా (వాయరు” మొద-లెన వాక్యాలు గ రోయక్పులు 

కాబట్టి నిరర్ధకాలు, స్తు ఏడుస్తూ ఉండటమో, ఆనందమువొందుతూ 

ఉండటమో గాక, విలాన వినోదాలుకూడా క వితో (దేశానికి కారణ 

జాతములోనివి సవినయముగా మనవిచేసాను, శృంగారకరుణలే 
రసాలని శాస్త్రిగారు (భమపడుతున్నాడు గాబోలు ? కవులు జీవించ 

నలెనంకే (ప్రధానముగా సామాన్యజనముమిద ఆథారపడప లెను” 

అనడముకంకు జాతి జీవించవలెనంటే కవులమోద ఆధభారపడవ లెనని 

అనటము సమంజసము, ఈక్రింది మహామహావాక్యము చూడండి, 

“A Nation whose language becomes barbarous, must be on 
the brink of barbarism in regard to every-thing else, A nation 
which allows her language to go to ruin is parting the best half of 
her intellectual independence and testifies her wilingness to cease 
to exist.” 

జీషించడముకోనము సామాన్య జనుల వెంబడిబడేవానిని కవిగా 

భావించడము శాద్రిగారి సంకుచిత దృష్టిని తెలియజేస్తున్న ది, 

“ఆర్మ ధాభిమా నమువల్ల మన కపీశ్వరులను జగత్తులోని ఉత్తమకవు 

లతో పోలిస్తే రసికబ్బందములో మనము హోస్యాప్పదులమా తాము,” 
అనేవాక్యము భాపూ జాత్య్థభిమానము "లేనివారి మూ కుకాకుండా 

సత్యదూరము, % తిక్కన పోతనలుగల సాహిత్యము ఎంతమా త్రము 

* “ఉబుసుపోక కై చేయు వీరి కావ్యములు "కావ్యములు కావు”? 

(వేదాల వరదాచార్యులు ఆంధ్రపత్రిక 17.11.40) 

* సభాపతీగారుకూడా యిలాగఅనడము నేను విన్నాను [Intentionally 
making great things small]. కన విశ్వనాధ “మన వూర్యాధునిక కవులు, ఇశర 
జేశ ఫూర్యాధునిక కవులతో తూగలేరని కొందరి ఉద్దేశము. చేక్సిి కురు తెలుగు 
దేశము గానూ తిక్కన యింగ్లండులోనూ పుట్టడము (పకృతిధర్మ్శ్మము కాజేమూ | 
ఎక్క కాక వలు కొద్దిమందే 1 వారిలో శ కంటుంది. ఆన్నాడు. 



తృతీయ భాగము గ్ట్క్షర్రి 

సిగ్గుపడనక్క-ర లేదు, $ నన్యకవులది సాధించేకపోశే తెనుగు కనిక 
మైనదసీ కౌనుగువాణి. వీర మైెనడనీ నురొక్క_సా. మబఖుజషాతుంది” 

అనటముకం జె (భవా చేశేశదు. అపి అట్లా ఎప్పుడా" కాలేదు 

తెనుగుజాతికి పీర్యమూ, "తెలుగు వాణికి రన టల అదివరకే ఉన్నవి! 

ముందుడంటవి! విళ్ళు పనుగుడాతికి పీర్ణము తెస్తున్నా రశేది అబద్ధము! 

రవితావస్తువు : దేశభక్తి 

ఈ విషయాన్ని గూర్చి కొంచెము ముచ్చటిస్తాను ! ఇది యిటీ 
వల నవ్యులు చాలామంది చెబుతున్నారు, “విరు (నవ్యకవులు ) 

(పకృతిని ఉపాసించుటలో అవూర్వ వివేచనాశ కి క్తీ ప్రదర్శించుచున్నా కు, 

దేశభ క నుద్భోధించుటలోను, సామాన్య జేవితముల చిత్రించుట 
లోను, సీ కల్పనై పుణ్యము (ప్రశంసార్ల ము.” (28-7-40 ఆంధప, త్రి 

కలో) సెవాక ములో ఉన్న సంగతులు పరీక్షి స్తే (పకృతిని నవ్యకవులు 

ఉపాసించిరసీ, కొందరు సామాన్య జీవితాన్ని చి_తాంచినారని అనేవి 

ఒప్పుకొనవచ్చు, కాని చేశభ కిని వీళ్ళందరూ ఉద్బోధించినారని 
ఒప్పుకోవటానికి వీలు లేదు, ఈదళవర్ష కాలములో భారతదేశము వాలా 
రాజకీయాందోళనముతో నిండిఉన్న ది. అది వమన్నా యీ కవుల 

(వాతలలో (పతివించించిఉందా అని గనకచూ స్తే, వక్కంచో వాలా 

క్యాచిత్కముగాతప్ప లేదనే చెప్పవలె ఏ అప్పారానో, రామిగెడ్డో 
కొన్ని సలాలలో చేశభ కి క నుళ్లేఖించినారు, మిగిలిన వాళ్ళలో రాయ 

(ఫపోలువారూ, విశ్వనాథవారూ, తుమ్మలవారూ మొదలైనవారు 

ఆం(ధ్రాభిమానాన్ని వురకోల్చినారు. + అంతేగాని మిగిలినవా ళ్ళంతా 

+ వీళ్ళు సాహీత్యనేవన చేయటములేవన్సీ తెలుగుతల్లికి మాఠరేనాలం కారాలు 
కల్పించటము లేదనీ వీరు నూతనమార్థాలలో భా పానేవ చేయడము లేదనీ నాఆశయము 
కాదని నేను వెనక చెప్పిన దానివల్ల "తెలిసేజంది. కాని ఫూర్వులకం మ మనము గొప్ప 

వాళ్ళమన్సీ వారెందుకు పనికి రానీవాళ్ళనీ అనుకోటము బాగుండలేదని నా మనవి. ఈ 
గర్వము పోగొట్టుకుంటే వీరి (వాతల కిప్పటికం కు ఎక్కువ (ప్రాళస్త మొస్తుంది | 

4 “గుర జూడ దేశభక్తి రాయ ప్రోలులోే రాజుకున్కి రగిలి స్ఫులింగాలను విస 

క్రింది. విశ్వణాఢ సత్యశారాయణగారు జాజ్ఞ్వల్యమానము చేశాడు.” 

(ఆంధ్ర సృత్రీక 229.40) 



క్ఫ0 నవ్యాంధ్ర, సాహిత్య వీరులు 

వాళ్ళ (పేయసులేమో, పరికాపమేమో, దుఃఖమేమో ఆనంద 

మేమోతప్ప చేశాన్ని న్మరించినవాళ్ళు ఎక్కువగా లేరని చెప్ప 
డానికి సాహాసించ నవనరములేదు. 4 1921 సంవత్సరములో 
(ప్రారంభించిన నక్యా(గహాన మరము చాలా సంవత్సరాలు అనువ ర్తించ 

డమేకాకుండా మరిఒక నూతన సత్యా(గహతరంగముకూడా దేశాన్ని 
అన్ని మూలలా కలవరము పొందిస్తున్న ది దాన్నేమైనా కీర్తించి (ప్రజకు 
దోవాదమిచ్చినారా ? (ప్రథమదివసాలలో గరిమెళ్ళ నత్యనా యణ 

వారు మొదలైనవారు కొన్ని గీతాలు రచించి ఉద్భోధించి జెళ్ళ 

నల౦కరించినారు, వారి నసం౦తపనుల్మూ, స్నేహితుల పనుబటూ నవరిం 

చడమే శాని, చేశీయ సమరానికి దోహదమిచ్చిన వాళ్ళు ఇవాలా 

తక్కువ, నభాపత్కి అడివి బాపిరాజు *కొడాలి ఆంజనేయులు(జననము ' 

1898) గారు చిరంజీవ్రలై వర్థిల్లుగాక ! (శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానానికి వెళి 
నచ్చినారు. లీలలతో కాలము గడుపుతున్న వీళ్ళకు చేశము జ్ఞాపకమే 
రాలే వనడము నత్యదూరము కాదు. ఇంగ్లాండులో యుద్ధానికిపూర్వము 

(నాసిన కవుల్గవాతలు చూసే వాళ్ళ దేశభ్ధ శ్రీ ఈఊత్పాహామూ, 

యుగానికి పురికొల్పడమూ కనపడుతున్నది, అనేక కన్రలు సాయ 
ముగా (ఫాంసు బశములో గుంటలలో కూచుని పోరాడిన వారున్నారు, 
మనవాళ్లు జైళ్ళలోకి వెళ్ళినవాళ్ళను మరిచిపోయి, వాళ్ళవంతుకూడా 

బయ'కే తాము సుఖమనుభవించటము కనిపిస్తుంది, వీళ్ళలో ఉద్యో 
గాలలో ఉన్న వాళ్ళను వదిలినా కందరు విడిగాఉన్న వాళ్షైనా ఈ 
విధముగా పనిచేసినవారు కారు, న్యాయముగా వీళ్ళు నిజమైన దేశ 
భక్తితో తమ హృదయాలు నిండి అత్యంతముగా పాడి ఉద్యమానికి 
సపహాకారుల్రై నడవవలసినవారు! మొదటిన మరములో పోసీండి! రెండో 
దాన్లోనెనా తప్పు సవరించుకున్నా రా ? అప్పుడుగాదు ఇప్పుడు ! ఇప్పుడు 

+ కాని తెకుగువారి శ "ర్యము లేమికీ, 'తెనుగుతల్లి తీపిలేమికీ దుఃఖించడము ఒక 
మావబాలెపోయినది నవ్యులకు, 

* పట్టాఖి సీతా రోముయ్యగాడ ఆంగ్లములో (వానిన కం గోన్చరికను "తెలుగు కనా కాళు, యయ ర్స్ ణ్ క fk 



తృతీయ భాగము క్క్1 

కూడా ఎక్క-డోతప్పు చేశభ కీని పురికొల్చుతున్న వాళు ఎ చాలామంది 

ఉన్నారా? ఇంకా చేశానికి స్వాతం్యత్యము రాలేదుగా! వీళ్ళలో 
ఆ విధమైన ఆందో శనకూాడా ఉన్నట్టు కనపడదు, నిందించకుండా 
చెప్పాలంటే ప్ళ్ళు శాషూసేనలోనూ, కావ్య నిర్మాణము లోనూ 

మునిగిపోయి ఉన్నారనవల ! అప్పారావు రామికెడ్డ్గార్ణ కాలములో 
రచించిన 'చేశభ క్ గీతాలను గూర్చి ఆయా స్థలాలలో చెప్పినాను, 

రాయ పోలు, విశ్వనాథలు మా(తము చక్కని పద్యాలలోనూ తాల 

లోనూ అంధుల పూక్వాన్ని త్యాన్ని కొనియాడి, ఉక్సాహోన్ని 

కల్పించి తమ క_ర్తన్యములో కొంతభాగము నిర్వ ర్తించినారు. శ్రీపాద 
సుటబ్రవ్మ్నాణ్యశాక్ర్రిగారుకూడా ఈ అంధ్రాభిమూనాన్ని పురళొల్చట 

ములో చాలా పాటు పడినాడు, * ఇంతమా(తమువేత నవ్వులం తా 

ఈపని చేసినారని సివిరివేయ్యడము సమంజనముకాదు, మరీ నరసింహా 
శాస్త్రిగారు చెప్పినట్టు “తెనుగుడాకికి ఏర్యము తేవడానికి (పయత్నిం 

బారినడము మిక్కిలి నత్యదూరము ! ఈవిషయములో వాళ్లు తమ 

కర్తవ్యాన్ని నిర్వ ర్థించలేదనే చెప్పవలె ! కాబట్టి బంగార య్యగారి 
వాక్యము ఒప్పుకోడానికి వీలులేదు! కాలానుగుణమైన పని చెయ్యక 

పోవటమూూ, తళ్రాలపరిస్థితులు ఏరి(వాతలలో |ప్రతిబింబించకపోవడమూ 
చూస్తే వీళ్ళ హృదయాలలో ఉన్నట్టు చెప్పిన సుఖదుఃఘాలు కృత్రి 

మాలుగా కనపడతవి ! చుట్టు ఉన్న సన్నివేశాలతో సానుభూతి 
పొందని కవి నిజమైనకవికాడు, పెద్దలయెడ భ క్రి, రాదభ_క్త్రి దేశ 

భ క్ట దైవభక్తి, మొదలైన యేభ క్రి ఏళ్ళద్గీర ఉన్నట్టు కనపడదు 
“జనసామాన్యము” “జనసామాన్యము” అనే పిళ్ళ పలుకులు చిలక 

పలుకుల్తాగు వినబడుతూడంటవి ! జనసామాన్యానికి అవసరమైన రాజ 

* వేదుల మొదలెనవారికి తేమ (పాణధనమానమాల సూజా(పసవములుగా 

“ఆమె” మహోజ్యలపాదపీకి నుంతునుని బుద్ధి పుట్టినది. (పణయముతో కాలము గడప 
కుండా రాజుల సేన "వెయ్యకుండా నీచప్రుదాస్యవృత్తి చెయ్యకుండా “మార్చ దేశ నేవా 
చరణమ్మునం దనావ్రు ఆరణి చెయాక్టలనుకున్నాదు: కోని అల్లా జరగలేశు: కార 
man. శకంలో! 



క్ నవాస్ట్రంధ్ర, సాహీత్య వీధులు 

కీయ స్వాతంత్ర్యము, వదిగనక లభిస్తే వాళ్ళ దారిద్ర్యమూ కష్టాలూ 
తొలుగుతాయో అట్టి ప్యాతం(త్యము వీళ్ళకు కవితానస్తువు కాకవోన 

డము చాలా విపొదకరము ! * 

భాషాసిద్దాంతాలు 
1929 సంవత్సర ములో సాహితీ షత్రిశ వెలువడ్లప్పటినించీ 

1987 సంవత్సరము వరకు తమకు వచ్చిన అనుభ వాన్ని బట్టి నభాపతి 

* దీనికంతకూ ఒక్కొ_ (ప్రబల కారణము వాకు తేట్టుతున్నది. వీళ్ళలాశ చాలా 

మంది (బహ్మసమాజ సంపర్కము కలవాళ్ళవటము. ఆవాసన తగిలితే వాళ్ళకు 
స ర్వాయ్యత్వపక్ష పాకేకము కలుగుతుంది! బ్రహ్మ సమాజల ౫ లోవాళ్ళు భారతదేశము 

మొ తృముమిోద ఆనహో “జా ద్యమములో ఎక్కవగా పాల్టానలేదు- 

“తనదొడ్డి లోనె పండిన ప్రత్తి సమకూర్చి 

తెనుసొంతముగ నేకులన రచించి 

తనచేతతోవడికిన మాలు తేనయూాకి 
సా లె నేసిసయట్లి చేలగట్టి 

వన చేనిలో ఫలించిన పంఏదినుసులం 

తనయింటి వాడినే యనుభవించి 

తనజన్మ భూ బేవతలను చాల, పీమించి 

కనబాసలో పొండితివి గడించి 

తనదు మతిసాంప్రదాయపద్గతిని నడచి 

తనదు తనవుపరార్ధద త్రము నొనర్చి 

మించిసత్కీ_రిబీ (ప కాశించునట్టి 
జనుడే వతి కారు డాతని జ 'న్మెజన త్రై” 

మంగిపూడి 

7, 8, సంవత్సరాలనుం-చీ కథకులు కొంచము కృషి జీవిక గల చారిజీవనమా, చారి 
(ద్యమూ, మొదలైనవాటిని చ్మిత్రీం చటము మొదలు పెట్టినారు. కిందకు నబ్ని వీస్ 

గురుచాథరావుగారివంటివాడయ దేశాన్నీ నాయకులనూ మరవకుండా క్రీ రించటము 
మొదలు "పెట్టినారు. అయిశా యిప్పటికి వెనకటి కవితాసారుగో అనువృ త్రముగా 
వస్తున్నది, ఇక ముందైనా ఈతప్వు 'సవరణణేసుకునే నూచనలం కనపడబము లేదు |! 
ఇంతతో యిమిశుషకా బోల్షివిజంవచ్చి రక్తాన్ని, కండలను, అన్ధులనుు, మాంసషీం డొ 

లను చ్మిత్రిన్తున్న ది. ఈ అంతేర్జాక్రీయ ఫీభ్రత్సము ముందవ “అస్మత్ ” పదమే అంతరించే 
ట్టాంతి జాని మళ్ళీ (ప్రపంచయుద్ధ చ్చి అశంయగాలను నూ'ల్చేటట్టు శనపడుతంండి: 
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గారు నవ్యులనుసరించిన భాసాసిద్ధాం తాలను, తాను రచించిన 

కనాభోమార్పు” అనే వ్యాసాంతానికి గుదిగూపర్చెనా రు, కావ్యానికి 

శజ్జార్థాలు "రెండూ అనన రా లెకా బట్టి అక్థమూ జాని మొక్క- నవ్య తౌ, 

శబ్దమూ వీళ్ళు (గ్రహించిన భేద"లు, అక్క-డక్క_డా చెప్పినాను, కాని 

అధికారికము7గా నభాపతిగార భ్మిపాయాలి స్వే నిష్యర్ణ అయివోతుందనీ, 

అవన్నీ ఒక్క-చోళ ఉండటము మంచిదనీ యిక్కడ ఇస్తున్నాను, 

ఉఆదివరకు మనకు ఊన్న వ్యాకరణ (గ్రంథాలన్నీ పద్యభామ నిరూపించ డానికే 

కాని సపచనభాపకో సము కాదని యేమా(తేము సమో త్షాబృషి వున్న వానిైక్రైనా గోచ 

రిస్తుంది. ఆయి తే పద్యాలమధ్యఉన్న వచనముసంగతి దీనుల సంశయము కలగవచ్చు. 

కళథాసంధికోసము పౌమాన్యవిషయ (పతి పాద ఇక్రో సము ఉపయోగించే భావ ఛందో 

బద్దము చెయ్యడము యిష్ట్రము'లేక జనకటికవులు ద్యరూపముగా వుంచారు. అయితే 

ఈభామకూ పద్య భావకూ విశేష తారతమ్యుముం కే యొగుడుదిగుడుగా వుంబుంరనీ 
సమత్వము సమకూరదనీ ఆహారము చేశారు కాబట్టి ఆభామ వచనానికి (ప్రమాణ 

ముగా ఎందుకోకూడదు. వ్యాకరణ'మో సమ్మగ ముగాలిదు. చిన్న యనూరి వ్యాకరణాను 

నిపష్కా,రణముగా (ప్రమాణ్మ్యాగ్రంథము ఆయిపోయింది. దాన్నిబట్టి భా షయావత్తం దిద్దుతా 

మంటారు (పాచీనపద్ధతిలో తయారైన విద్వాంనులం. 

కఎంతగెప్ప వైయాకరణి అయినా ఒకడు భాషకు సమ్మగ మైన వ్యాకరణము 

చెయ్య లేడు. వృద్ధి కాపడము నూని వేసిన సంస్కకభాపకు వ్యాకరణము అనుకాసీం 

చిన భగచాక పాణివిమవాక్షి అతః వూర్వుము అనేకమంది వ్యాకృతులను స్వీకరించి 

అష్టాధ్యాయి చస్తే అదికూడా సమ(గము కాలేదు. ఆటువంటి స్థితిలో సామాన్య 

విదాభంను జివకో జీవద్భాష (పమాణభూతే మైన తనుకాొసనము చేశాడంట అస్మ దా 

దులము అంగీకరించ లేము. వాజ్బ్మి యయులోఉన్న (గ్ర ంథజాలమంతా |పచురము కా లేదు. 

అయినదాన్నికూణా ఒకడు పరిశీలింద తేడు. (గ హణళ క్రి చాలకగాని, (భమ(ప్రమాదా 

దుల వల్లగాని అనేక శబ్దరూ పాలం (ప్రత్యక్షముకావు- 

ఉఛాసాఖివృద్ది॥ అంటూ చాలామంది చిలకపలంకులం పలుకుతున్నారు. నిజ 

ముగా వృద్ధి కోరిన తే వ్యవహారములోఉన్న భావను స్వీకరించి త్రీరొలె. ఎంతమవో 

కనా భావ యావత్తు తన (గంథాలలోే యిమఘుడ్నుకో లేడు. 'వెనకటి కవులు ఊప 

యోగించిన భావ ఆకాలములో వారికి తెలిసిందే 1! (గ్రాంథిక శద్దాలుకూడా నక 
మనుష్యులనోట వచ్చినవే కాని ఆకాళమునుంచి ఊడిపడ్డవి కావు! అంతకంకె ఎక్కువ 
భాన మనము వాడకూడడం కే భాహాఖిప్పద్ధికోరడ యి లేదని అర్థము ] ఒ క్రితాధీని 

క వాబ్మయము “జమాంచారీ కనిత్వము” చెయ్యడము కోసమైనా “వెనకటి చాబ్మయను 



కఠ్ఉ నవాష్టంధ్ర, సాహిత్య వీధులు 

చాలదు, మనము ఈకాలము జగత్కు_టుంబులని యెంచుకుంటు న్నా యు. బ్ర "క్యీస్ర 

భావతరంగాలువచ్చి తాకుతున్నాయి. మన (ప్రకృతి మనపటివలెలేధు. నవీనసన్ని వేశా, 
లకు, సంఘర్షణలకు, సమస్యలకు, ఉఊచితవ్య శ్రీకరణానికి నూతనపదజాలమూ, అన్న 

చాలూ కావాలె, డానికి లోకమే శరణము, శబ్దసిద్ధి లోక మువళ్ల కలంగుతుందని 

నన్న యభట్టారకుడుకూ డా చెప్పాడు 

“ వెయాకరణి అయినా కచెన్యా కొత్తమాట స్వయముగా సృస్ట్రీంచ లేడు, అది 
లోకము చెయ్యనలనిన పని. అవసరమువచ్చినప్పుడు కిొత్తశబ్దము బయలు చేరుతుంది. 

మొన్నటి (1919) ఐరోపా సంగామములో “62౧౧210686 అనేమాట ఫుట్టింది. * 
అంతా వాడుతున్నారు. సాహీత్యవృద్ది చెయ్యాలం'ే అర్లనంత మైన అనేక శబ్దాలు 

వాడాలి. (గంథస్థ్రము కాకుండా వ్యవహారములో ఆంధ్ర చేశయు మొత్త ముమోద లక్షల 
కొద్దీ శచ్చాలున్న వి, అవి (గహీంచవలసీన బాధ్యత మనమోాద ఉన్నది. 

“ఎటువంటి పదాలు, ఉపాచజేయములు నీ ఇక్క_డ మతభేదాలు యేర్పడతని. 
శేవలము అనా గరకులుజునగా పట్నాలకు బహుయారములో ఉండేవారు అడవ 

లలో సంచరించేవారు, సత్తావల్లగాని మరి యేవాజ్మీ రోధమువల్లగాని ఉచ్చారణ 
చెడినవార్సు అసభ్య వ్యవహారము "చేస్తున వాళ్ళు. ఇటువంటివాళ్ళ మాటలు అంగీక 

రించ వక్కరలేదు. స్వీకరించిన శచ్ధాలకో ఆన్వయము యెలాగు శ భాషాతత్వము 
వాక్యరూపాన్ని నిర్ణయం చేడాన్నది. " దాన్ని గమని స్తేచాలం. కొండవీటి చాంతాళ్ళవలె 

దీర రాకా మట్టుకు పనికిగావు. కర్మణి (ప్రయోగాలు కూడను. 

“ మాండలీక శబ్జాలు మనకర్థము కావని విచార పడగూడదు. [క్రమముగా 

అర్థము తెలుసుకుందాము ++ +. వెనకటి పుస్తకాలలోభామ ఎంత కష్టపడి శ్చ 
కున్నాము ta ఇది చేర్చుకొనడము అమే కష్టము కాదు. ౨696 ఇచ్చే 

ఈ గంథక ర్రలకు సంశయము కలుగుతూ ఉంటుంది, వా కౌలు [వాయడము 

ఎలాగనీీ (పమాణము ఏవీ అనీ. ఆత్మ పమాణమే (పమాణమని నా ఆశయము. లోక 

వృత్తము బాగా (గహించి, జాతీయాలు, లోకోక్రులంం సందర్భశుద్ధులు, 'మొద'లెనవన్నీ 

క ననా 

* ఇపుడు అనేక మాటలు పుట్టినా. 6న్టీట్ జ్ (కిన్? (Blitzkreig) “లుక్ 
వాస్” [Lutfwaffe] 6క్షిన్ల్ంగసి [quisling] మొదలైన విట్టివే] 

+ “_పొంకతీయ కద్దాలం భాసా డేవి విస్తార మెన తనువు" అని తీసి వేస్తే ఆవిడ గుజ్జు 
న a అన్నాడు జయంతిలో విభ నాథ. డాక్టరు అడ్డిగారు. ళా గుబిడ్డిను 
గూర్చి |వానీన ౨భ్మి పాయములళోకూడా మాండలీ కాన్ని సార్చి చెప్పిన మాటల కిది 
సమాభానము 
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(గ్రహించి తనకు నచ్చినట్లు వాసే చాలును. "పెద్దలతోగాని, గురువులతోంగంన్తి సఫా 

రంగయిమిద గాని, జూ;రూకతతో (ప్రసంగించే పద్దతి =వలంకించత్యది.. త్రన యిస్టా 
నిహైలనుఒట్టి (ంధకర్త కొన్ని రూపాలు స్వీకకిస్తాడు కొన్ని విస్యనాడు. భాషలో 
ఆనేక రూపాంతరాలు ఉన్నవి. ఇలా కొంతకాలము రచనలు సాగితే '=ప్పటికి ఒక 
standard ఏర్పడవచ్చు. 

“నింపమాలను వ్యత్మికమించకుండా (గ్రంథము చేసీన కవిలేడు. Standard 

ఆశే. ఊహామాతేషే ! కాని తెన్ను దాటి విచ్చలవిడిగా సంచకించవలనసిన ఆఅవస*ము 

ఉండదు. ఉ చికజ్ఞా డై వ వాడు ఏనో ~యమాలకు లోబడే ఉంటాడు. 

“ఇటువంటి భావాలు కలిగి ఆ “"ేజఖులలో నేను వచనరచనకు వ్రూనికొని చాలా 

మంది మిత్రులను (పో త్నాహీంచాను. నవ్య సాహిత్యము ముందంజ పెసీంది. పూజ్యా లైన 

ఉన్నవ ల నారాయణ పంతులుగారు “మాలపల్లి” _వానీన తర్వాత వాడుక భాషకో 

ఎక్కువ గౌరవము వచ్చినది. 

పండితుడై రసికుడై విశాలహృదయుడౌటచేత నభాపతిగారు. 
ఈపనిని నెగ్టించ గలిగినాడు, ఆయనవె పండితులణ్ణి కాకపోయి శౌ, 

నా అభిపాాయాలుకూడా నరీగా యిటువంటి ప వర్తనాశ్నే పొందిన చె! 

ఇది చదివితే పద్యర చనకు సాధ్యమైనంతవరకు చ్యుతసంస్కా-రము 
కాని భౌవన్యూ గ ద్యానికి వ్యానహారి కాన్నీ వాడమని నభాపతిగారి 

ఆశయమైనెట్టు కనవడుతుంది. 4 ఇది ఒక సలహా మా[తమేగాని, 

* అయితే భారతభాగవతాలు ఈ భావ, 
(వ్యావహారిక లో [వాయవవ్ను వాని ౨ని అడిగినారు చేను కాదన్నాను. వాడుక 

భానకో ఆంతే సామర్థ్య యు లేదు. "నేడు రామాయణము ఈభావలో (వాయాలని కాదు. 

ఈ భావనలో (వాన్ నా ) ఆపవాపషలో వాస్తే ఏ ఆనందము వచ్చినదో ఆఅంద ము రాదుం 

ఆ శంటి తారతమ్యూనికీ బొద్బిలిక థశు రంగరాయ విజయముతో పోల్చిచూస్తే తెలు 
స్తుంది " పీడుక్కూ బియ్యానికీ ఒకే మంత్రము వద్దని సహృదయులైన నవ్వుల అఖ్మిప్రా 
యముకూడా వ ఒకచోట కంకో కా ఇట్లా చెప్పినాడు “పాట యేబావ 
లోగానా ఉండవచ్చు ! పద్యము (గాంథికభావలో “ఉండాలి! గద్యము వాడుక 

భావనలో ఉండాలె!' ఇప్రుడట్లాగే ఉన్నవి! 

* విశ్వనాథ మల్లాది నూర్య వారాయణ ళా ట్ర గారి ఆంధ భాపానుళాసగాన్ని 

నవ్య సాహీత్యములో ఖీర్చవలసిందని అచ్చా్నారు. అది సమంజన'మే | 

తె 



కక నవ్యాం ధ్ర సాహిత్య వీధులు 

కవి నిరంకుశుడు! రసము కోనము న్వతం,తిస్తాడు. మనకు రసము 

కావలసినది ! 

వెనక ధారావాహికగా (ప్రవహించే భాషకు ఒక శాశ్వతమైన 

వ్యాకరణాన్ని రచించడానికి వీల్లేదని పెద్దల అభిపాయాలను చూపి 

నాను, ఎప్పటికప్పుడు శిష్టవ్యవపంర ములో ఉన్న భాషకూ, (గంథర్థ నైన 

భాషకూ, సన్ని హితసంబంధ ముండవలె! గిడుగువారి వాదంభో ఉన్న 

సారాంశమిచేం శబ్లసిద్ది లోకంవల్ల కలు గుతుంది, ఆ శబ్దాలను వైయా 

కరణి పరిశీలించి వాటిని సూత్రిసాడు. ఈవిషయనే మన తెనుగు వ్యాక 

ణాలను ఎప్పటికప్పూడుపరినీలిస్తే కనపడుతుంది ఎందుకొగాని చిన్నయ 
నూరిగారి త ర్వాత ఫఘనీభవించిందీవిషయము, (తిలింగలక్షణ శేషము 

కొొంతపని చేసినది, తర్వాత భాషలో జరుగుతున్న మార్పులన్నీ పరీ 

మీంచి గద్య(గ్రంథస్థభాపనూ, వాడుకలోఉన్న ఖావనూ, పరిశీలించి 

ఒక నూతన వ్యాకరణము (బ్రాయవలెనని పిలీశలింగ ౦ంపంతులు గారికే 

తట్టిందని సంస కాలు త వీ శికలో శాస్తుభ్ణగారు (వాసినారు, 

శీ ఏశేశలింగంపంతులుగారు. స్వీయచరిత్ర 5 "ఇట్లా _వాసినారట ! 
“పూర్ణన్య్యాక రణము న్నియు పద్య కావ్యములకొర ౫! వచనకావ 

ములు లేని కాలమున బుట్టినవగుటచే నందలి లక్షణము లనేశములు 

వచన కావ్యాభివృద్దికి తగ వనియు, నిపషట్ కాలమునకు తగినట్ట గా వ్యాక 
రణమును మార్చుకోనలయు ననియు నేననుకొొని, యీ కం 

వచన రచనాభివృద్ధికిని దగినట్టుగా నొక నూతన వ్యాక రణమును (వాసి 

దాసికి లశ్షృము గా నొక వచన కాన్యము చేయవలెనని పలుమారు 
తలపోసితిని.” చూసినారా వీచేశలింగంగార అభిప్రాయము. ఈ కాలా 

నికి తర్వాత ఆంధ దేశములో పండితుల అభ్గిపాయము చాలామారి 
సోయిందని యీ [క్రింది సూర్యనా రాయణేయ పీఠ కాభాగంవల్ల విశద 

పూాతున్న ది;- 

(కీ| శే “పేరి కాశీనాథశా స్ర్రీగారు 1912 లే చెన్న ప్రరమున జరిగిన పండీతే 

సభలో “శిష్ట వ్యపహారమునందున్న తెనుగుభావ సంస్కా_రా శ్వ మని" మమపన్యసీంచిరి, 



తృతీయ భాగము స్ట్” 

ఈ -ఫ్మప్రాయ' జే ENS తాతా a చ్ర్రుగాన * ఆంధ 
బాహా సంస్క్రరణమనెడి వ్యాసమున సంయు క్రిక్: సపమాణ”ంా, వివకించిరి. 

1914 లే ఎలమంచిలిలో జరిగిన విద్వక్సళలో 'శష్టవ్యవవోకమం ందున్న భావు, 

(గ్రామ్యుమనుట క్యాస్త్రవిరుద్ధను' చెడి యుపపాదనమును శ్రీవర్ముల చిన సీతారారు శాస్తి) 
గారు మొదలగు విద్వాంసు లనేకు లామోడించిరి. 1916 లో బందరు కళాళాలలో 

జరిగిన పండితసభలాే 'తేక్కి_నపండితులవలెచే యర్వా-ిన కవి పయయక ము లైన య నేక 

శర్టములం (ావ్యాముల అగునని! చెప్పుచు చాసతీస్థలగు శతావధాని చెళ్ళవీ శ్ళ వెంకట 

కానీ) గారు ఈ (పో ములలో గొన్ని నిర్జుష్టములయ్యు. నిట్రీవలివారి యపరిశీల 
కత్వ్య్యము వలన అప(ప్రయెోా'ములంగా "నెన్న బడుచున్నవి ఏఐ ఎట్టయినను ఆయా వివా 

రము కవులకు గాని, సామాన్య రచయితేల |కలయందు విశేషించి చూడగహాద 

వాదము సత్యదూరము కాదు' “ని అభ్మిపాయ మిచ్చిరి. 1915 లో hss 

జరిగిన పండితసభ్గలో సభ్యు శ్రైన ఆత్రిలి న. “శ్రేవల్త (గాండతుక 

భాషాభిమాని నెయుండియ సత్యము హి: ఎచిన పిదప నా పూర్య్యాఫ్మిప్రాయమును 

మార్చుకొని సద్దారిమ్యము స సజ్జన గావ మే యగునని నా యభ్లి పాయమును "వెల్లడించు 

చున్నాను? అని (వాసీ5 వట లో కొవ్వ్యూరిలో జరిగిన సారస్వత మహాసభలో సభ్యు 

లును నాసతీద్ధ్థలును కీ కిశేషులు నగు శతావధాని దివాకర్ల తివసతిశా వ్ర కీ! శే! 
రాజా కొచ్చర్లకోట వెంకట కృష్ణారావు క శే॥ వీకేళలిము పంతులు కీ! శే 
తల్లా(పగడ సూర్య నారాయణరావు చిలుకూరు. వీోభ్యద్రరావుగార్కు మొదలగు ననేక 

విద్వాంసులు “తెళుగు మాటల సాధుత్వా హాధుత్వములు న్నష్ట్రము గా బోధించే "తెలుగు 

వ్యాకరణము లేకుండుటబేతను, ఉన్నవి పరస్పర విరుద్ధ ములు గాను అసంఫ్రార్ల ములు 

గాను ఉన్నందు చేతను, వ్యాకరణమునకు మూలము (పయోళము లగుటచేరను, “తెనుగు 

(గంథములలోని (పయోగములను (ప్రమాణములుగా అంశగీకరింపక తప్పుదు. "చేటి వాడు 

క ౯“ నున్నపదములు నూరు 'సంవత్సేరములనుండీ "పెద్దల వాడుక చొప్పున ఊన్నట్లు 

నిదర్శనము లున్న పుడు ఆవి నిర్హుప్పములుగా ఎన్నవశేను. నేడు తెలుగుదేశ మందంత 
టను “వెడ్దల వాడుకలో పకరూషములు గ నున్న పదనులం పూర్వకాలపు ((0థములలో 

కనప డక పోయినను చేటి (గంథములలోనున్న యెడ సాధువులే' అను తీర్చు నంగీకరించి 
యున్నారు 1819 లో చెన్న పురమునందలి కళాళాలలోని పండితులు దండిగుంట 

సూర్య నారాయణశా, హ్రీ, నరనింహాం పంతులు వందల 'పవార్వు అర్యా-చీన క్ని పరెకకా 

గము లెనీకములు సాధువులనియు (గావ్యాములనియ నంగీకరించిరి. ఇల్లే (బ- శ్ర. 

(ప్రయాగ 'చెంకటామశా స్రీ స్రీ) గారు న క్షే పండీతులభ్లి ప్రాయ 3 ముల 3 

చూచినా ఠా గిడుగువారి వాదానికి పండితు లెట్లా అభిప్రాయాల 

నిస్తున్నారో! ఈపద్ధతి ననుసరించి నూతన వ్యాక రణము బారి(తిక' 

పద్ధతి (ప్రకారము (వా యడము అవసరమైనది, ఈఅవన రాన్ని మల్లాది 

సూర్యనారాయణ ఇాప్త్రిగారు (గహించి .చక్కని పద్ధతులతో వ్యాక 



క్ి సవ్యాం శ్ర సాహీత్న వీధులు 

రణాన్ని నిర్మించినారు. చిన్న య సూరిగారికం"కు అనేక విషయాలలో 

విలకణముగా రచించినారు, ఇది రచించటము”ో వారి ఆశ యాన్నిట్లా 

"చెప్పినారు. = % 

6... భౌహెసర ప్రదాయ జిజ్ఞాసతో తొల్లి లౌకిక భాషగానున్న సంస్కృత 
మునకు సంస్కా_రానుగుణముగా ననుశాసనములు చేసిన మున్మితయమువారి సంస్కా_ర 

పతువాక్యములను మనము చేసియు, (పయోగద్భృక్తితో నొం(ధ భారక్షము మొనలు: 

(పాచీనార్వా-చీన కావ్యము లశేకములం పఠించియ్యు లకణదృష్టితో నాంథశబ్ద చింతా 

మణీ మొదలుగా (పొలీనార్వా-చిన వ్యాకరణములు పరిశీలించియు జేభకాల భేదమున 

లౌకిక భాపషలమి మార్చు నెజము నియ మారిన శబ్దములను వూర్వపూర్వక వులం (ప్రమాణ 

ముగా నుత్తరోత్తరకవు9ం వాడుట సహాజమ నియు, నట్టి వానికి నయ్యా కాలమున లక్షణా 

కర్ర లనుశాసకయు చేయుట యాచారమనియ (గహించి, నన్నయాది (ప్రాచీనులు వాడీ 
నదియు వాం్నభ్రమే”యని నిళ్చృయించుకొనియర్వా-చీనకవి (పయాకృములైన బహుళబ్దము 
అసొఖథు వ్రలనెడి వాదము ఒముచితము కాదని తలంచి3ని. 

అది బారి(తిక పద్ధతి, ఈపద్ధతి ననుసగించి మన వాళ్ళు (గ్రామా 

లనే శబ్దాలకు అచేకాలకు సాధుత్వము కల్పించినారు శాస్త్రిగారు, 

అందులకు శాస్త్రిగారి యడల సకలా (ధలోకము కృతజ్ఞము, రామ 

లింగా రెడ్డిగారినంటివాడి వ్యాకరణాన్ని మెచ్చుకున్నాడంకే యిక నేనే 
న ట్రిఫ్ శేబు అక్షర లేదు. ఆయన దీనికి పీఠిక (వాసినాడుు అందులో 

కూడా కొంత సంఘసంస్కరణోపవ్యానము చేసినాడు. తుదకు శాస్త్రి 

గారి పద్దతిని మెచ్చుకున్నాడు, ।(న్రీ) మల్లాది సూర్యనారారాణశా స్త్రి 

గారి పద్ధతిని నపీనము, స్వత౦(త్రము. ........ (ప్రతి (ప్రకరణమునం 
లి క gee శ దును ల దృష్థియు' అసాధారణ యోజనాళ క్రియు నిస్పష్ట 

ములు, 

ఈ వ్యాశరణము ఇంకా “నమ(గము కాదు.” “వివిధ 
మండలములలో 'వేకువేరు తెరగుల నాడుకలోనున్న యపార శబ్దజాల 

మున కాయా మండలములలోని పెక్క-ం(డు కలసి చేయతగిన యను 
శాసన మొక్క-మారుగా సమ(గముగా చేయుట నా కొక్క-నికి సాధ్య 

మునుగాదుో” అన్నారు శాస్త్రిగారు. ఈ సాక రణము గిడుగువారి 
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ఆశీర్వాదాన్ని వాందినది. ఇద్దరు సహృడయు లే కాబట్టి ఒక రు చేసిన 

పని కొకరు సమ్ముతించినారు. శాస్త్రిగారు గీడుగువారిని గూర్చి 

(పతిభలో(వాసిన వ్యానములో తమ అభి_పాయాన్నీ గిడుగు వారితో 

తమ సంబంధాన్ని చెప్పినారు.” ఈ వ్యాకరణము నవ్వాం[ధ సాహి 

తాని కలంకారభూత మైనదని అందమూ (గహించినారు. వ్యాకర 

ణము తత్కాలభావకు దగ్గరకు రావౌననే సిద్దాంతౌన్ని బుజువు 
శా 

చేసినది, 

ఈ కాలానికి నంబంధించినదే పకులవా3 “వై యాకరణ 

పారిజాతం” కూడాను. దీనిలో వీఠవలంవించిన ఇత్ర పకి జాలా 
అ 66 TO జ .< (పశంసనీయమ , నన్ని యాధర్వ్యణయము?” అన్నారు దీన్ని, నన్నయ 

సూ(తాలకు అథర్వయిడు వా రిక ౦ (వాసినాడని (గహిం చినారుఏరు, 

అడి నిజమే! కాబట్టి ఆ కెండింటి? చెడించి కలివి ఛాహ్యం రచిం 

చడు [ప్రాకంఫ్ించినారు. ఇంకా పూ రికాలేదు, త్వరలో పూ ర్హిచేసి 

భాష కుపకారము చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఈయన మనకన్న గొప్ప 

వెయాకర.షు- ఒకడు, పారనంది రామశ్శాన్షిగారు (1551-1980 గం 'ఈూ 
పర్లాకిమిడి.) వ్యవహార భాపాజ కరణము రచించినాడు, ఇది గమ 

నింప తగినది 

ఇటీవల వాచన్చత్య(గంథ నిశక్టతలైన కొ (టశ్యామల కామ 

శాస్త్రిగారు “వ్యాక రణ నర్వన్వ”మని నమ(గ వ్యాకరణము (వాసి (వచు 

రిస్తున్నారు. సన్ని ఛా నము సూ ర్య నారాయణ శా ఆ గారు 

తత్సమచందికా దులే గాక సంస్కృత వ్యాకరణ సామగ్రిని కౌము 
ద్యాది (గంథాలలోనించీ 'తెనుగుకు సంబంధించినంత మట్టుకు విడదీసి 

ఒక గొప్ప వ్యాక రణము రచించినారు, 

ఇటీవల 'శారడాగమా మిని శెండు భాగాలలో కౌముది 
తెలుగులోకి అవతరింప చేసినాడు, అప్పలజోగన్న శాస్త్రిగారు విజయ 
నగరమునుంచి తత్పమతతృవ చంద్రిక అనేపు స్తకము 1940 లోనే 
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అయితం కాళీవర[ప్రసాదరాయకవి రచించినాడు, ఇది పద్యములలో 

నున్నది, ఇదిగాక, “చాలకళానిధి అనే సారస్వత నర్వలతుణ సం్యగ్ర 

వామును రచిస్తున్నాడు, “సులభీకృత ఛందఃకళి అనే భాగాన్ని (పక 

టించి కవికుమారకులకు సహాయము చేసినాడు 

సింహావలోకనము 

ఒక్క-మారీ కాలాన్ని వింసావలోకనము చేస్తే సారస్వత 

శ్లేతములో (ప్రసరించిన ఏధ్ధీివిన్యాన ముచాలాహృదయంగమము గానూ 

సర్వతో ముఖం గానూ కనపడుతున్నది, ఖండ కావ్యఏధి బాలా రెన 

నంతముగా (ప్రసరించటము సాగింది గద్య్భపద్యనాటక రచన సాగుతు నే 

ఉంది. కొండరు విశ్వనాథవంటి సార్వకాలికక వులు (క్రమముగా వికసిస్తు 

న్నారు. , వృతం కొమ్మలలో బ"*నికలు పుట్టినట్టు ఒకమూలనుంచి 

అతినూతన మార్గాలు ఫుక్టు సూచనలు కనిపిస్తున్నవి. గద్యము సర్వ 

మొన్దాలా (పసరించి (పజల కానందసంభా యక మూ, జ్ఞ = దాయక మూ 

అవుతున్నది. వ్యావహాకికభావ, చేయానికీ కథకూ సిర మైపోయినది, 
భాపావిషయముభో పండితుల అభి ప్రాయాలు కూడా మార్పు పొందు 

తున్నపి, వ్యాస౦ చక్క-ని పరిణామము బొందుతున్న గి, నవ్ర్యులలో కొం 

దరు యువకులు చక్క-గా వెనకటి లతణశాొ,న్ర్ర సిద్ధాంతాలను ఆధునిక 

భావాలతో పరీక్షించి పరిష్క-రించడము సాగించినారు. పరిశోధనము 

అనంతముఖాల (ప్రనరిస్తూనే ఉన్నది, చరిత్రలో చక్కని నిర్దుష్టత 

కోసము (ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నవి. అనేకుల దేశభక్తుల, గొప్పు 

వారి జీవితచరితములు (వాయబడుతున్నవి. నవలలు (నాస్తూనే 

ఉన్నారు! వెనకటి నమూనా నాటకాలుకూడా (వ్రాస్తూనే ఉన్నారు, 

నాటక(ప్రదర్శనాలు సినిమాసంఘ గ్రణచేత వెనకపడుతున్నవి! ఈ విధ 
ముగా అన్ని సారస్వత పీధులలోనూ భాపామమారులు సంచారము 

చేస్తున్నారు, ఆం(ధ్రవిశ్వవి ద్యాలయాన్ని గూర్చి ఉత్సాహము పొందిన 
వాళ్ళు నిరుత్సాహాన్ని పొందినారు. పెద్దదైన స్వరాజా ౦వోళనలో 

ఆంధులు నిమగ్నులైపోయినారు. కవులు చేశాన్నంతగా కీ ర్తించడము 
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లేదు. (పణయానికి ఇచ్చినంత (ప్రాముఖ్యము దేశభక్తి కియ్యటం లేదు, 

ఫొందరు యునకులచిత్తాలలో మొలనకూడని అంకురాలను మొలిపి స్తు 
న్నారు. వాళ్ళవ్రాతలకా కొందరు తమ శాన్మే వై ముఖ్యం పరావటము 

చాలాసంతో షకరము,రాయ(నోలు, పశ్వనాథలు యామికులనలే మళ్ళీ 

చి త్తవృ తిసంస్కా-రాన్న్ని యధభాస్థితిలో పెట్టడానికే వాలా [శమపడు 

తున్నారు. వెనకటి కొందరికి సృష్టి వెనక్కు-తగింది' తగ్గుతున్న ది, 
కథానికమా [త్రము సంపూర్ణపకిణామము పొం చెసూచనలు పొడకట్టు 

తున ఎ! నవ్యసావా క వనికి స్థర్య మొచ్చినది, 'జేశములో అన్ని 

మూలల నించీ దీనికి ఉత్పాహాము కనపడుతున్నది, పెద్దలుకూడా 
దీనికి సుముఖులవ్రుతున్నా రు. వాళ్ళల్లో కొందరు (వాతలుకూడా 

(బ్రాయడము మొదలెట్టినారు. వాటిలో (శ్రీ చెళ్ళి పిళ్ళవార్యివాతలు 
దేశము దృష్టిని మార్చటములళో చాలా ఉప కారకాలైన ! కొందరు 

చిన్నతనపుచేష్టలను చూపటాని కుద్యుక్తు లవుతున్నారు. కాని 
యింకా సంపూర్ణముగా ధైర్యము వహీంచటము లేదు. కొందరు 

పెద్దలు ఏళ్ళకు (పోత్సాహా మిస్తున్నారు. ఈ కు|ర్రవాళ్లు ఇంగ్లాండులో 
యుద్ధానంతరము వచ్చిన సాహిత్యములో మార్పులన్నీ మనకు 

తెచ్చిపెట్టటానికి అంచనాలు వేస్తున్నారు. తమ చి త్తవృత్తులను ఆ 
కృ,తిమవా తకావరణములోనికి శెచ్చుకుని లేని ఉదేకానికి స్నాళై 
(ప్రపంచమంతా మునిగిపోతున్నట్టు భావిస్తున్నారు. మరికొందరు 
జాతిళలోఉన్న నిమోన్న తాలకు తావిచ్చి వాటిని నమంచేయటానికి 

(పయత్ని స్తున్నారు. పూర్వమాక్షముకూడా బొత్తుగా లేదని అనుకో 

వద్దు. అక్కడక్కడా వాళ్గుకూడా చక్కని(వాతలు (వ్రాస్తూనే 

ఉన్నారు. రాజశేఖర శ తావభానిగారి ఉదాహారణ మిచ్చేఉన్నాను, 

అన్ని లలిత కళలలోనూ యంత మొచ్చి వాటియిుక్క్య- లాలి త్యాన్ని 

చెబ్బకొట్టింది ! ఇది చాలా విపొదకరం, అఆంధ్రదేశములో అందరు 
కవులు జోక్యము కలగ జేసికోక పోయినా జూతీయాందోళనానికి వల 

సిన ఉత్సావాము కొరనడశేదు, ఇతర రాష్ట్రలతోపాటు ఎందులో 
కాడా తీసిపోలేదు. కులకక్షల వాతావరణము ఇంకా అట్లాగేఉంది. 
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కాని యో కులకక్షలు చేశభ క్రితో వక్ష కాలావచ్చేదకముగానూ, 

చిక్లొగ-కకాప్టుడు కవ వ్య_క్టీగతంగానూూ, ఉన్నవి ! నవ్వుల్లో చే కొంద 

రిలో పూర్వనంప్రదాయాభిమానం కల్లి తత్ప్రచారము కొంచెము 
సాగించినాతు, నోరి విశ్వనాథలనంటి ముఖ్యులు సం్యపదాయాను 

సారముగా నవ్యతను తెచ్చి భాపా సారస్వ తాలను వెలయింపవతెనని 

ప్రయత్నిస్తున్నారు. చాలా (పశేంసనీ యము. మాలప్జలో భాహా, 

ననలాపిధి సిద్ధి పొందినై ! ఇది భాపామతల్లికి నవ్యాభ రణము చేశ 

దృవ పూర్ణముగా సారస్వతము మోాదికి (ససరించటానికి ఏలు లేకపోయి 
నది, రాజకీయము బలన త్తరముగా |(ప్రబలిపోయినది. పత్రికలు కొన్ని 
కొత్తవి పుడుతున్న! పాతవికొన్ని అంతరిస్తున్నవి! ఆంధ్ర కృష్ణా 
ష్మతికలు మా(తము యధాశ క్తి -చేళశభాపూ సేవలు చేన్తూనేఉనై qq! * 

భారతి నన్యసాహి త్యానికి చాలా ఉత్సాహము కల్పించినది. ముట్నూరి 

కృష్ణా రావుగ'రు తమ (నాతలతో మువకుల చిత్తాలత్రోన తప్పకుండా 

కాపాడుతునే ఉన్నాడు, జాషువాకవి సారస్వత సేవవు మతముఅడ్డుకాదని 
గొంతెత్తి చాటడము (ప్రారంభించినారు, ఇది ఒక గొప్ప భాపాసేవ 

అని నాఅభ్మిపాయము. సాహిత్ అంతరిం చినత ర్యాత నన్యసాహా త్యానికి 

ప(లిక లేకవోవటము చూచి న భాపతీ త్యాదులు కృృపి.నలువుతున్నా రు: 
గిడుగువారు తమఉద్యమంచేశములో బలము చేకూర్పుకోవడము సూచి 

చాలా ఆనందము పొందుతున్నాడు. పింగళి కొటూార్లు గురుదశ్షిణను 

సేకరించుకొంటున్నారు, విశ్వనాధలో “వ(క్రసాఫీ పంథలు రెండూక'లసి 
ఆయన _వాతలకొక సార్థకష్టం కలుగ చేస్తున్నవి, నీ శ్రీ) ఆయన 

శ్రిమ్యలూా రాబోయే వర్హాకాలానికి మేఘాలు కావడానికి తయానా 

తున్నారు, వెనుకటి వస౦ంతకోకిలాలు కొంచెం కొంచెం వెనక బడుతు 

న్నవిం రాయ(ప్రోలువారి కంఠముతరుచు వినపడక పోయినా వినపడ్డ 

పుడు దేశానికి ఉతేజకరముగాణే ఉన్నది. సభాపతిగారు తమ నవాజ 
మధురకాన్యరచనను సాగిస్తూనే ఉన్నారు. నండూరువారకు చాలా 
తక్కువగా బయట పడుతున్నారు, నన్యపక్ష బాహుళ్యము చేతనో 

* ఈరెండు ప్యతికలకూ బెజవాడలో (బ్రహ్మాండ మైన రజతోత్సవ సన్మా నాలం జరిగిన 
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యమో అల్పనంభబ్యాకులలో ఉండే రోజులలో కనపడని స్నిగ్గత 

కొంచెముక గ్షినట్టు కనపడుతున్నది, పంచాగ్ను లవారుతమచేయూతను 

నన్వసాహి త్యాని కిస్తూ'నేజన్నారు. ఈ కాలంతానికి సారస్యత మో 
చె 

కంర డా ౧పవకౌనం కహనాసికలు ఒకఏదమెన సలాం స్థితిలో ఉన్నది, ఖందకాః 5 క:హాసనికలు ఒకఏిధ మైన సైర్యాన్ని పొంది 
యె 

యింకా అభివృద్ధికి ౨ య సూచనలు కనపడుతున్న వి, 

శ 

a= 
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నన్యసాహిత్యవంం * గుణదోషనిచారవంం 

నవ్యసాహిత్యం ఎలా ప(తికాముఖముగా, పరిషత్తులద్వారా 

అభివృద్ధి పొందుతూ వచ్చినదో కాలానుసారిగా పరిలీలించినాము, 

నవ్య “వులందించిన కవిత్వముళలో ఉన్నగుణాలను ఎన్ను కోవలసి 

ఉన్నది, విమర్శ అంజే గుణదోవవిచారమగదా ! ఈ విధమైప 

పరిశీలనము వలన సాహిత్యములో నవ్యత, కవిలోని వ్యక్తీ, సువేడ్యా 
లవతవీ, 

సాహితి వెనక టినంచికలు తిరగ కే సే 'స్పఇదివరలో చేను మనవి 

చేసీన సాహితీనమితి సభ్యు లేగాక అ నేక (వాయసగాండ్లు కనపడ 

తారు, సాహితీసమితి సభ్యులు కొందరు చెప్పుకొనే వాండ్లు కారు, 
నరికొందరు చాలా గర్వముతో ఆనంగతి చెప్పుకొనేవారు. వెనక 
పేర్కాన్నవారుగాక నూతనులళో కొన్ని పర్లు మునకు వాలా 

ఆదర పా(త్రులవి. వేదుల, విశ్వనాథ, కొమాండూరు, దువ్వూరి, 
సనమ ర్తి నాయని, అడివి, మొదలెన సుప్రసిద్ధ నవ్యాం (శ్ర సాధకులు 

కనపడ తెరు, వీళ్ళలోకోొందరు గద్య పద్య వీధులలో శెండింటిళోను 

సాధన _ చేసినవారున్నారు,. వేదుల, విశ్వనాథ కొదమూం 

దూరు నాయని గార్హగో అప్పటిశే త ర్వాత సిద్ధహ స్తులయ్యే 
పోకడలు కనబడుతున్న వి, భాపూ భావమూ కూడా వ్య క్ట క్షి త్వాన్ని 

పొంది, నవ్యతను చూపుతూ నే ఉన్నవి, ela 

కొందణజు తర్వాత తము (ప్రత్యేకతను వదోఒక్క దాన్లో నేచూపినారుం 

కొందరు శెంటిలోకూడా తమశక్తిని వ్యక్తీ కీకరించినారు. ఈమార్ల 
సాధకులల్లో కొందరప్పటి శే కావ్యాలను ప్రచురించినారు, దువ్వూరి 
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శామిరెడ్డిగారు కొన్ని రచించినారని వెనక మనవిచేసినాను, 1921 
నాటికే ఈయన చక్కని “కృషీవలుడ” నే జానపదకావ్యము (వ్రాయ 
గలవాడని రామళంగాకెడ్డ్ (ప్రభృతులు చెప్పినారు. ఆయన ఆవిధ 

అం ౨ నవ్య 2 షి మైన సాధనణో కృపీచేస్తూనే ఉన్నాడు. రెడ్డిగా: ట్లాఅన్నాడు 

ఈయన్ని గూర్చి; 

ఈ [_గంథమునందు సొలముకాపులయు, కాఫుటిల్లాయడ్రయు, బొనందిన చర్య 

లతో బుతువర్గన ములను కవి బహు చమత్కారము గా సమన్వయించియన్నాడు.., 

ఇందు (గామాంతర నివాసము వ్యవసాయవృ త్రి ఇత్యాది (పకృతి సామీప్య జీవిత 

మునకోను మనుష్యన్వ భావ (పవత్తికిని ఉండు సంబంధ ము చూపబడీ యున్న ది.” 

1920 నాటికే నాల్లు పెద్ద కావ్యాలను (వాసీనాడు, రామి 

శెడ్డిగారి కవి త్వాన్ని పరినీలించి మూడాము : 

దూవూరి రామి రెడ్డి చిన్నప్పటినుంచీ వ్యవసాయము చెయ్యక 
పోయినా తత్సాం(ప్రడాయములో పుట్టినాడు కాబట్టిన్నీ, చిన్నప్పటి 

నించీ కవితాశ శ్రీ కలవా జడాొటచేకా, నూతనభావాలు గాటముగా 

హృదయములో నాటి తదనుగుణముగా (గ్రామీణుల జీవనాన్ని 

ఆయాని. రకొలాదాఆవాా 

* ఈయనకు 1915 సంవత్సరంకోే కవిత్వము ఆంకరిం చినట్లు ఇెప్పుకున్నాడు. 

ఈ పథమకాలంతో కొన్ని (ప్రబంధాలు (వానీశాడు. ఒకదానిలో విమర్శకకృత్యాన్ని 

వృాదయంగమంగా వెప్పినాడు. ఈయనక్కూ_డా లాశ్షణీకుడంశే అసవ్యాంయిందులో 
కనపడుతుంది. విమర్శకుడు ఈవ్యాకృత్తీ లక్షణలశత్ష్యాలూ, జిడ్డుకక్టెట్టుతిని అజీర్ణ పుగాలి 

శేస్తాడట!? ఆయనకు (బ్రన్మా కసరసాత్మా, కోనులతా, అతోపము'చేశాగిడట |! ఈ 
విధంగా వినర్శకుడిని చిత్రించి నాడు. ఈ న్మాదంతో యిష్ట 'వెంచ్చినట్లు (వాసే కవికమా 
గుడి మాటలను విమర్శకుడు శెక్క_ చెయ్య నవసరము లేదు! ఈయన కాళిదాను బుతు 
సంహాోరమ్యూ ప్రుప్ప బాణవిలాసభాణమూ భాసాంతరీకరించి నాడు. ఈయన కధల 

పొంత జో లేదు, వచనం శాటకాలలోరప్ప (వాయ లేదు. చక్క_ని సలక్షణ భామను 

99 వంతులు (వానీనాడు చాలా హృదయంగమ మైన శబ్బసొష్టవం | ఈయనకు 

డాక్టరుకజిన్సు అనే పేరుగల గొప్ప ఐళ్ళాండు కవి (పోత్స్ళావామిచ్చినట్టు విశ్థినాధ 

వారు చెప్పినారు. ఈయన తన కొన్ని కావ్యాలు “౪0166 of the reed” అనే 

ఫీరుతో ఆంగ్లములోనికి పరివర్తనంబేని (పచురించిశాడు. 
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చి[త్రించవ లెననికోరిక పొడమినగి, కాబట్టి వాళ్ళ వేషభాపలూ, వాళ్ళ 

నాగరకతా గమనించినాడు, ఆయన (వాసిన కావ్యాలలో యిటు 

వంటిపదసామా(గిఅనంతంగాక నపడుతుంది, “గిడ్డిోపలుపు”ో మేవుటొ 

*అదల్బుటో "మొదలైన జానపదుల, అందులో కాపుల, నుడికారా 

లతో, వారి జీవిశాంశాలు చక్కగా హృాదయంగమంగా వర్షించి 

నాడు. ఒక్కొటక్క_చోట జాసపదనాగరిక జీవితకాల "తారతమ్యము 

పెన్పినప్పుడూ, విశేపాన్నించీ సామా న్యాన్ని నమర్థించినప్పుడూ 
వచనములో (వ్రాస్తేనే బాగుండేదేమో అనిపిస్తుంది. 

“వీటి నాగరకత నీ చేలుగోరక 
యప్వుబేసి (బతుకువని విధించు, 

నాయవృృద్దకన్న నావళ్యకపదార్హ 

సంఖ్యహెచ్చ జి త్రశాంతియన్నె జః | 

ఈ ఆర్థిక శా నృసిడాంతముభో ఎంతమౌా [త్రము కావ్య్వతష్టము 

లేదు. ఇటువంటివే 'వేదాంతభుట్టాలుకూడా అ నేకముగా ఉన్నవి. 

ఈయన దృక్పథము నమస్త రంగురంగుల (పకృతి వర్హనముగాక 

దరిద్ర కృషికజీవిత నంబధ్ధాలెన (ప్రకృగ్విశేపాలను చి(త్రించటము 

మోాడికీ అక్క_.డక్కడా తత్వశాన్త్ర సామ్యవాడాలమిదికీ వోయి 

నది! * ఈయనకూడా తాను వర్ణించే వస్తువుకూ, భావాలకూ 
అనుకూలమైన పదజాలన్నీ వస్తుజాలాన్నీ సంగహించినాడు, ఈయ 
నలో భావనాశ క్తి “జలదాంగని”లో చక్కగా చూడవచ్చు, నక్షత్ర 

మాలలో మొదటి “కవిమనోరథమూ” కృష్ణ శాత్ర్రిగారి కృష్ణ్టపతం 
ర్ం £3 

ప్రథమగోయమూ కొన్ని సమాన భావాలతో నిండిఉన్న వి, రామిరెడ్డి 

ఫో ఒకఖండ కావ్య్వములో పీల్లలనుక్రోలా్యాయి కూడు తేక మలమఅమాడుతున్న 
“ముసలి మాలెళకయొక్క. ముష్పేత డాని కిన్నను లేకపోవడమూ కన్నము బేసి పొట్టపోను 

ల) CA) ళు ళు 

కోవాలనే యిచ్చా, కూలి దొరికినప్పు శామె సంతోవమమూ చాలా రసవంతముగా 
వళ్లించాడు. 1921 సంవళ్ళ్సరపు జారీయోద్యమము యో మనను కొంఛెము కదిపింది. 
“రాట్న ప్రుపాటి” జాతీయగీఠయాి”  మొదోశ్రైన ఖండ కావ్యలను (వాయించిన 
దీయన'బేత్క | 
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గారు పర మేశ్యరుడు తనను “జలదార్భకుడుగా” కశుపి-నాంబుకళి 

కగాశో “మలయూట కాలంగా” *కలువా” “మురిపెంపుచుక్క_7 ” 

యేల సృజించలేదని చాలా విచారపడ్డాడు ! జేష్చుపల్లి తానేమి 
కొవాలని చెప్పినా డో చూడండి “ఆకు.నో ఆకు?” “పూవు గోవూవ్ర్ 

“నును లేత రెమ్మ” “చికుగాలి కెరటం” “సెలపాటళో “తేటి “తెర 
చాటు తేటి” “చిన్నారి సిగ్గు” “జలదంపుసీలంపునిగు”. ఈవిధముగా 
ఉందీయన నామ(గి ఇప్పు డున్నట్టుకాకి మరోవిధంగా ఆయిపోడొ 

మశేయిచ* యిద్ద] సమానం! ఒకాయన “జలడార్శ్నకుడు” కావఐ' 

లనుకుం క్ర, రెండో ఆయన “జల దంభునీలంఫవునిగ్గొ అయిపో వాలని అను 

కుంటున్నాడు ఒకరు “మలయూటశకాల్య” కావాలనుకుం కే రెండో 

వారు “సెలపాటలో కేట్ కావాలనుకుంటున్నాడు! చూసినారా 

"సామ్యం! , కపికుమారుల ఊహాసామ్యమం కే యిచే! ఆ కాలపు 

భావైక్యాన్నీ, (పకృత్యిపణయాన్నీ తెల్పుతున్నది! ఏ కాలములో 
భిన్న వ్యక్తులలో, భిన్ననంస్థ్టలాలగేో భావైకళ్య్ళత తిత్కాలమహిమ!* 

ఈ (ప్రథమఖండ కాళ రాలలోనూ, త ర్వాత నాటిశోనూకూడా, 

కవియొక్క.. మృదుహృదయమూ,  (ప్రకృలి(టీతీ, మొద్యలైనవన్నీ 
సమౌానధి గాలుగా కనపడుతూ నేడ్నిన్నై, ఈయన “కునుమా (క్రువ్ఫో 

లని రాయ(ప్రోలువారి శబ్దవామ(గికి మరోరకము అ(శ్రువులను చేర్చి 
నాడు! వూలనుంచీ కాశేహిమాంబువులకి చక్కని పేరనిచ్చినాడుం 

కవికుమారుడు! ఈయనలేకూడా అక్కడక్కడా వితర్భ్మ మూ, 
భావనా, గవేవణమకా, కనవడుతూ నే ఉంటాయి. ఈయనగికూడా 

చక్కని “రీతి”, (శవణసుఖ మే యాయన'క్కాాడా (పాష్వము, సరళ 
భావాలను పొడుగాటే సమాసొలతో చెప్పడము "వేదులవారివలె 

ఈయనక్యూూడా అక్కడక్కడా కలుగుతుంది! ఈయనరకూడా 

3 16 కాబ్దయలగే ఒక్కు_ కాలములో పింగళి నూరన మాయానలకూర రంభలను 

సృష్టిస్తే చేక్సివియరు “కామెడీ ఆఫ్ ఎజ్బర్సు' .00064)౫/ of errors) అని ఒశే 
పోల్రిక్ష వ్యక్తులను గూర్చిన నాలుక ము (వాపీనాడు, 
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హృదయనములి కోమలమవడం చేత * (పేయసిని ” (శమ పెట్టడు 

“౯ పేయసిం దన కవుంగిట నొత్తటతో చే, తృప్తి వీని పొందు తొడు | 

త ర్వాత కాలములో అనగా 1921.2 నంవత్స రాలమధ్య 

ఈయన (వాసీన ఖ ౧డకా వ్యాలలో కొన్ని పద్యసం భామణారూ వా 

లుగాడ ఎన్నెల ఈయనకూడా వాక్సి(తశల్పనలో బాలా (దజ్ఞి చూః 

నాడు చూడండి |క్రిందిరూపకము, 

విజ్ఞానమయ మెన నిస్కులింగమున 

నంటింపు నా హృగయం ఫ్ర గ ప్వురము”” 

ఇది ఒక నన్యకల్పన! (_పేయసి ఈయనరమ్మన్న కాలానికీ 
రాలేదు! ఆ సందర్భములో, 

కఇంక మాకు బరస్పశేక్షణ పాపి 

కలుగుట నిజమేన్సి కన్నీ రుబొట్ల 
మాలను రచియించ్చి మాయలమారి 

శడియ కర్పించి, శిక్షగా వింతు? 

అన్నాడు, ఇందలి తుదిపాదము మిక్కి.లి రరనవంతము, (పేమకు 
పరమావఖి! కన్నీటిచే శిశ్షయొనర్చుట! గాంధీగారి అహింసాతత్యం 

వలె ఉన్నది ఇది! (పియురాలికీ వీయుడి కన్నీరుగాక వేశే శిక్ష కావ 
'లెనా? ఈ కాలపు ఈయన వాతలలో కొంత దింపద చక్కని క లిలో 

ఊన్న ది, తుదిదకలో అనగా 1925.80 సంవత్స రాలకు మభ్య ఈయనకు 

+ ఒకొ్కక్కప్పు డదిగాడా ఉండదు. చూడండి. 

6ఆభికస్త జీవననుం డైన చేచేడ 

నకియకం ఠా కేష సౌఖ్య మదియేడ 9౫ 

ఈ విషయములో వెనక "నేను చెప్పిన వారితో సమానుడే ఈయనకూడాను ! 

6 కాలిగుర్తు లనంఠ కాలసీకతయల 

బూర వీరుపోల్కిి ముదదించిపామ్ముీ 

“foot prints on sands of time” క (పతివింబమిది. 
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ఆపత్సరంపర వచ్చినట్టున్నూ, తడ్వారా కొంత దుఃఖము కవితా 

రూపముగా వెలువడ్డట్టున్నూ కనపడుతుంది. జీవితం భారమైపోయి 

నది (పియావియోగము శిశువియోగము, హృదయాన్ని కలచి 

గనట్టున్నూ, కవితకు కావలసిన మనశ్శాంతి లేనట్టున్నూ చెప్పుకుంటు 

న్నాడు. ఈ అధా్యయానికీ కోధగ్నః చూ నయుడిని పేరు పెట్టినాడు. 

ఇందులో అక్క-డక్క_డా దేవ్రులపల్లి పోకడలున్నా ఆ దుఃఖరరి 

యిందులో జలజలాపారు సెలయేరై నది! ఇది కూడా ఇచాప్పూలను 

తెప్పిస్తున్నా, ఆ * వెక్కి. వెక్కి.” మేడ్చు కింద యిది ఆగదు అది 

దుఃఖహృదయమహిమవన్న 2: మిదినించీ దుమిశే చావ్సగంగ! 
ఇది కరుణహ్మదయ నహ్యా(దినించీ (ప్రవహించే కన్నీటి శావేరి ! 

అదీభేదము ! ఈ భాగములో కొన్నిపోకడలు చాలా రమణీయా 
లున్నవి, 

“వాదయమును దొంగలించిన రీతిగా 

స్మృతిని సైతము నీవు వారింపుమతివి 

ఇది చదివినప్పుడు కాళిదాసు “పనే నిక్యాకే వాదము 
పరితాపము (వ్రజసికిం అనే శ్లోకపాదము జ్ఞ పీకి వన్యున్నది, కొంచె 
మో భాగములో భీభత్సము కూడా కనపడుతున్న ది, 

క et vas 428 కాటిదరి'వెచ్చగ మార్చుభు గవారుచుండి నీ 

లలిత మనో హాశాక లి నిలాతలమందున చారజూడ బొ 

గులవుని భగ్న శల్యములు గోచరమయ్యు నిశేమిచెప్పుదుకణ” 

ఆహా! రతెగుప్పల కెంత సమీప వైధ ర్భ్యాన్ని తెచి గౌడు! * 

వాజ్భయములో చిరంజీవిత్యము పొందినాడు ! తర్యాత క్యా చిత్క 

* రతి జుగుష్సగామారినది $ ఈయన తనవి” గాన్ని ఊదాత్తదృష్టితో చూడ 

గల జొన్నత్యము అప్పట్లో కోల్పోయినాడు. “ఉల్లమున తత్వబోధ కాలూన%లబెకి 

అని ఇెప్పడముతో ఈయన భావనాళ క్తికి పరమావధ్ధిమయైపోయినది, ఊన్న చష్టానము 
వూరిగా చేరలేక పోయినాడు. దుఃఖాన్ని కూ శా సుఖముగా భావించ లేశ 

పోయినాడు ! 
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ముగా తప్ప ఈయన యెక్కు-వగా (వాయ లేదు. 14 సంపత్స రాల 

త కాంత దింతీయ భాౌ |పో తొవాముతో, వాగక్న చిహ్నముగా 

we en ఈయనకు మళ్ళీ ie జ్యోతి 

ఫునరుజ్జ్వలమై. 194? సంవత్సరము (ప్రారంభిం వి మళ్ళీ (వాయటము 
మొదలు పెట్టాడు, కలిత కేకం” (భారతి, 194? జనవరి, ఫి బవరి.) 

వాలా హృదయ౦గ మము + ఉండి, ఆయన కవి త్వానికున్న నవాజ 

గుణాలతో ఒప్పుతూ, మళ్ళీ ఈయన నవ్యసాహిత్యముళలో తన 
యథాస్తానము తీసుకుని భాపామతల్లి నర్చిసాడ నే ఆశ భాన్రకులకు 

కలగ చేస్తున్నది దీనిలో అనర్లళథార, భావన శోత న్భల్పపస్తువ్రును 

వి స్తరించడము. మృదువైన హాస్యము, తతోగప దేశము, మొదలైన 

ఆయన కవితా ౧నికిఉండే నవాజగుణాలు నశించ లేదనీ, ఉద్బుద్దా లె కే 

వెనకటి నిశితతపముతో రాగలంత నాటుకుని ఉన్నయ్యనీ గట్టిపడు 

తున్నది, ఇంకా అనువృత్తిగా వాలా (వాసే థోరణికూడా గోచ 

రిస్తున్న ది, “గులిసాకిను భాపూంతరీక రించి నట్టుకూ డా వింటున్నా ము 

ఈయన “ఫారసీ చదువుకున్నాడు, “ఖయా్య్యమును “పానశాలి అనే 

చేరుతో మాతృకను చదివి తెనిగించిశాడు. అలాోో యిప్పు డీ 
“జలిస్తిను కూడాను. “ఫలిత కేశంితో మడ రాసుబీచి వర్షవనంటి 
స్యా భావిక రమణీయ నర్ల నలు వాలా అరుదుగా ఉన్నవి ఈ కాలము 

నొటిలో ! ఈ విధముగో దువ్వూరు కవిళోని కవితా (ప్రాశస్వాన్ని 

(గహింళీ'నాము 

నోరి నరసింవాళ్మొక్ర్రిగా రప్పటికే “సోమనాథ విజయో 
నునే నాటకము రచించి |ప్రచురించినాడు ఇది మహమ్మద్ గజినీ 
సోమనాథ జేవాలయ ముట్టడిని క్రీ రించిన కావ్యము, ఈ (గ్రంథము 
మద విమర్శనలో ఉన్న దీ వాక్యము, 

భగవంతుడు దీనకక్ష్మకుడే అయినప్పటికీ నిరంకుశులగు నుహంతుబు, అర్చకులు, 
భా గనంతులు, మొదలగుచారి మూలమున జేవాలయములో బంధింపబడి "పేద వాండ్రకు 

అఎందుబోటులో లేకుండుటను పలుమారు చూన్తూ- షబ్బిన (గంధక ర్త హృదయా జేద 

నదే య నాటకమును రచించుటకు ఫురికొల్ళిశట్లంన్న ఏ. 
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చూచినా రొ క_ర్తగారి ఈ తిరుగు చాటభి పాయము, నాట 

కను చాలా హృదయగమముగా ఉంటున్న ది, రచనలో నరసింవా 

శాస్త్రిగారు, నై తికధ రాల నుంచుకొని (వొసేవాళ్ళలో ఒకడు. 

జచప్పేదికూడా చక్కని నరనశైలిలళో లలితభావాలలో, వేప్పగల 

సమర్దుడు. *  కొమాండూరు కృష్ణమాచార్యులుగారు అప్పటిశే 
సిద్ధహా_స్తత్వం చూపుతున్న క వికుమారుడు. ఆయన “కుసుమాంజలి” 

అనే చేరుతో ఒక ఖండకావ్య సంపుటి (పచురించినాడు, + ఈయన్ను 
గూర్చి అప్పటి విమర్శకులు (వాసినారు ఈక్రింది వాక్యాలను: 

జవిషయాను గుణ్యమగు క్రైలి నవలంబింపగల సమర్ధ డీ కవి ఇంత కఠిన 
ముగా (వాసీన కలమే యెంత కోనులముగా మార్దవముగా మేభుమునకో స్వా గతమిచ్చు 

చున్నది!” 

ఈయన చక్క-ని _కెైలిలో జొచితిని సంపూర్ణముగా నిర్వ 
హిస్తూ, నవ్య భావభూయిస్ట్ర మై రసవంతేము లె న కావ్యాలను రచి 

ఈయనకు కర్ణాటఖాసా పరిచయముకూడా ఉన్నది. ఈయన 'మహిషాసుర 
మర్దనము అజే పేరతో ఒకగెప్ప (గంథము రచిస్తున్నట్లు వినికిడి. ఈయన “గీత 
మాలిక? తర్వాతే పక టీంపబడ్డది. “నేటి ఆంధ సాహీర్రీలోక ములో సంస్కృ తాం ధాంగ్ల 

సాహీ'త్యాలను విశేషముగా జీర్ణించుకొన్న వాళ్ళలో ఒకడు (వా. సో. (వతిభ. సర. 

6 సం. 1) పాపము ! ఈయనవి అనేక కావ్యాలను తగులభెట్టించి ప్రణ్యము కట్టు 
కన్నాడు సభాపతి గారు. చూడండీ (క్రింది గీతము; 

“రూపుమా(తేపుం బూలెన్నొ రూపఫుమాసి 

పోయిన నె కాని పిందెప్రూల్ పుట్టబోవు 

వీందెలెన్సియొ నాశంబు నొందిగాని 

పూర్లఫల సూండు నిలువగా బోదులతను " 

ఈయన ఒకమారు తేనసహజ సరళ(ప్రకృతికి తాత్కాలికముగా స్వస్తి చెప్పి 
“నీరోపాటిని ఓక ఫీభత్స ఖండ కావ్యము రచించినాడు. అది చదివితే క నికృ(త్రిమ 

చిత్తవృత్తి 'కెచ్చి పెట్టుకు? వాసినక్షే కనిపిస్తుంది. 
4 ఇంకా సంస్కృృతములోనుంచి “పొదు కాసహాప్రము' “వార్ల చరితము" అనే 

(గంఖాల నాం ధ్రీకరిం చి నాడు. (పాకృతములోనించి “సేతుబంభ'! కాన్యాన్ని తెనిగించి 

నాడు. ఈయన్ను విద్యత్క..ని అనవచ్చు- వూర్వపు పండితులలో నవ్యత అలవడ్డ 

వారిలో ఒకడు. ఇది చాలా అరుదు 1 [షి 
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యించగల నమర్దుడుం ఏ ేగాక వీర రాఘవస్వామిగారి కపాలకుండల 

యిప్పటి కేసాసి (ప్రచురించినాడు, ఈ కాలానికి వారిదృష్టిలో నే నవ్య 
మార్గములో సాధనచేసి (ప్రోత్సావాము లేని కవ్రల పట్టికలుఇచ్చినారు 
సాహిలిప(తికలో === 

“అధునిక కన్రలలో రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మగారు, రాయ్మపోలం సుబ్బా 

రావుగారు ఆబ్బూరి రామకృష్ణారావు గారు, చిజ్హావూరు కా మేశ్వరరావు గారు, 

పాతూరి అంజయ్య గారు బసవరాజు అప్పారావుగారో, పాటిబండ అప్పారావుగారు, 

దువ్ర్యూరి రామి రెడ్డిగారు, నండూరు సుబ్బారావుగారు; (మైవారు సొహీతీసమితి 

సభ్యులు కారన్నమాట.) ఇంకా సాహీత్రీసమితి సభ్యులలో, చింతా దీకీతులుగారు, 
వేదుల సత్య నా రాయణశాన్తి 9గారు(1697) దేవులపల్లి కృష్ణకా'స్తీ) గారు, నోరి నరనీంహా 

కా _స్టీ)గారు మిదలగువా రెంతమందియోా చితాకర్ల ములగు కవితలు రచించగల 

వారుండీయు, (పోత్సాహపరుచు వారు లేక, వారి కావ్యము ల"నేకములం (పకటింపబడ 

కుండుట్క నవినాంధభొసావనిదులకు తెలియని విషయము కాదు, 

ఈ అను వాదముతో ఒక్క- విషయము 'లేటపడుతున్న ది, 

ఇందులో రెండు 'లిస్టున్నవి | వాటిలో మొదటి లిస్టుళో వారు సాహితీ 

నమిలి సభ్యూలుకారని' ధృవపడుతున్నది, అటువంటి మార్గ దర్శకులగు 
రచయితలే సొహీితీనమితిలో సభ్యులు కాకపోవటము చాలా ఆశ్చ 
ర్యము ! డాడావు వీరినందరినీ_ఒకరిద్దరుతప్ప- నేనుకూడా జర్కొనే 
ఉన్నాను. అకాలములో సారన్యతపీధథీ నంచారముచేసే భొపాకుమా 
రులభో వీరు ముఖ్యులు, 

భాష: 

ప్ర్రి అప్పటి వె(వాతలవల్ల రెండు వీవయాలు కేలుతున్న వి. 
మొదటిది, అప్పటి కీ 'బేశములో పీరికి ఆదరణ నంపూ ర్తిగా కలగ 
"లేదని ! ఆం(_ధసాహిత్యపరిమత్తు చాలా బలమైన నంన్లగా ఉన్నది, 
గిడుగువారి నహాయముతో సీశెంత (శమపడినా యింకా బేశలీయుల 
దృష్టి వూర్తిగా వీరివైపు తిరగలేదు. శాని బలముమా (త్రము కూరు 
తున్నది, సుబ్బారావుగారి అప్పారావుగారీ నవ్వమార్లాలను శెండిం 
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టిని సంచరించే వాళ్ళందరికీ ఒకవిధమైన సోదరత్వము కలిగి వారం 
దరూ సమానమైన భాహాసేవ చేస్తున్నారనే భావము కలగడము 

రెండవడి ! ఈ రెండవవిషయము చాలా గొప్పది! ఈవిధముగా ఈ 

సమ్మేళశనములో కృషిచేసీనదీ సాహితీపట్రైిక, ఈ పత్రికా, సమితీ 

కూడా ఈసోదర సాధక త్వము వీరిద్దరి మనస్సులలో కలగ చెయ్యడము 

గొప్ప భాషూసారన్వత సేవ ! కాబట్టి రెండురకాల భాషా (గ్రాంథిక 

వ్యావహారిక) నవ్యులకుపా చేయ మేనసీ భావనవ్య లే ముఖ్యమనీ, 
దీనివల్ల తేలుతున్న ది. ఏరు మళ్ళీ ఒక్కొక్కరు భాహామతల్లికి నూత 
నాలంకారాలు కల్సించినారు. ఈశకాలపు (వాతలవల్ల మూడు విష 

యాలు వ్య కృమౌాతున్న విం (1) కావ్యము పద్భరూపముగా ఉన్న 

ప్పుడు దాదావ్రు అందరూ చక్కని సాధ్యమైనంతవరకు చ్యుతసంస్తా 

రము కానిఖాష నే వాడుతూవచ్చినారు.(2) గేయము రచించినప్పుడు 
న్యావహారికము కొంద రుపయోగించినట్టు కనపడుతుంది, (ల) వచన 

ములోనూ కథలోనూ కొద్రిమందితప్ప బహుళముగా వ్యావహారిక 

రచన నే అనుసరించినట్టు స్పష్టము. *సాహితీసమి ఈ నభ్యులలో వ్యావ 

హారిక భాపోపయోగ ౧ లో పట్టుదలక ల వాళ్ళ (వాతలుకూడా పద్య 

విషయములో నూ (త్రమిట్టి పద్ధతినే అనునరించినవి. మునిమాణిక్యము 

ఒక గీతములో, 

6ప్రాశదన్నుది యొల్లను మారుతుంది 

కొత్రదానికి చోటిచ్చి తీరుతుంది? 

అని (వ్రాసినా ఆగీత మే మిగలిన భాగాలు చాలావరకు నల 

* 80.740 అంధష్మతికలో ఇట్లా ఈంది? 

“ఇప్పటిచారు (ప్రబంధరచనకు పూనుకున్న శందన్సు, వ్యాకరణము, కథావస్తువు 

రసపుష్నీ గమనించి క విత్వర చన చేయదగు ననియ్క తేదా గేయక విత్వమైన వ్యావహో 

రిక కాన్న వాడవచ్చు ననియు 

శివళంకర శా (క్రీ గారు 
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ఎక్కడైనా యడాగమాలు, వినంధి, మొద్శలెన వాటిలో 

స్వాతం(త్యము వహించినా సామాన్యముగా ఏరు భాపొోసం(ప్రదా 

యాలు వదలలేదనే చెప్పవలె. 'వేదులవారినిగూర్చి కందుకూరి 

రామభ[దరావుగారు (వాసీన ఈ (క్రింది వాక్యము గమనించండి ; 

“వారి భావనాశ క్లి బలమైనది. వారు కొవిసనుయములను విడువ లేదు. "తెలుగు 

గడ్డశు బుట్టిన యుత్తమ సాంపదాయముల నుల్లంఘించ లేదు. వారి భాషకు (పాచీశుల 

పటిమయన్న ది.” 

చూచా రా! ఈయన యెంత(ప్రాచీన సాంప్రదాయాలను గార వించి 
నాడో ? మునిమాణిక్యం (వ్రాసిన, “పాడిన'దె పాడుచుంటివి పాత పాటి 

అన్నప్పుడు పాటయొక్క- ఆకారముగాక్క భావమని అర్థము 

చేనుకుంకే ఈయనకూ్కూ-డా భావనవ్య లేగాని భాసావిషయమై 
నవ్య తాభని వేళను. లేద నే చెప్పవచ్చు, అట్లాగే- 

కనాకుమా|త్రము సీగ్షీద్రి నచ్చ లేదు అన్నప్పుడు కూడాను, 

చింతా దీశ్చీతులుగారు (వ్రాసిన మొదటిగీ తాలలో'చం దార్చణమిని 
ఒకటున్నది, అదిచాలొ చక్క-గాఉన్న ది, భాషవషకూడాొ చ్యుతనంస్కా-ర 

మని చెప్పటానికి ఏలుబేదు, మొదటిభాగము గీతము, శెండవది 
ది(పద, రెండూకూడా ఒకేవిధమైన భాషలోఉన్నపి ! కాకపోతే 
ఈకింది విధముగా. 

“ఆడుదము పాడుడము రండు అందరమును”అవి వినంధి 
వేసినాడు. అది అంత విశేవముకాదు. యలిప్రానలను వూర్లముగా 
సొటించినాడు. ఈయన గాకుండా దాజాళు అందకూాకూడా చాలా 
నియమాలు పాటించ శే పాటించినారు. గీతాలు సాధన చేసిన వాళ్ళు 
కూడా కొందరు" బొత్తుగా ఈనిషయములో యింకా వ్యానహారిక 

భావ నంగీకరించినట్టు కనపడదు ; __ 

“కాశీరత్నం వూనేచోట 

పందిల్ని వాతలు పాశేచోట 

కాండకోనలో 

గంగాజల ములు 
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మిలమిలలాడువు మెల సేజీళ 

కలకలపాడ'వె కవితాకన్య 1” 

సెదానిలో కొడాలి ఆంజ నేయశర్మగారు (గ్రహించిన నుడికా 

రాలు చాలా పృాదయంగమాలుగాఉనైై ! “పూయుచోటి 
“వాకుచోటొ అంజు తప్పక భాపూ పారువ్యము కలిగినట్టున్న్నూ 

ఇట్లాఉం కే (శవగణనుఖముగా ఉన్నట్టున్నూ పాఠకులకు గోచర 

వాతుంది, * రాయ(జో లు సుబ్బా రావుగారీ విషయములో ఈ (క్రింది 

నియమాన్ని చెప్పినారు 

ఉమ్బదుల సరళాశక్ష్రరముల సమ్మేళనాప్తి 

నార్ట్రనవనీత్ మార్షవమగును నుడువు 
(శవణసుఖ మిచ్చు “పలలితోచ్చారణమున, 

భంగిను యటందురీ పదబంధ సరణి 

(శవణసుఖ మన్నింటికంకు ముఖ్యము నవ్వులకు, దాని నే 

“భంగిమి అన్నారు. ఈ విధముగా నవ్వులందరూ తమ కావ్యాలలో 
ముఖ్యముగా అనునరించిన దీ (శ వణసుఖము. దీని”ో నవ్ఫులందురు 

చాజావు సిద్దహాస్తుల నే చెప్పవలె! ఈ ఆంజనేయశర్య్మగారు తమ 

యితర * పెండ్లికూతురు” ముదలెన అనేక కావ్యాలలో సలత్షణ 

మైన భామనే వాడినాడు. అం కేశాకుండా యెక్కడా న్యావహారిక 
ముపయోగీంచని గేయాలు కూడా ఉన్నై యీయన కృతులలో | 

శివశంకర శా స్పిగారు తమ కావ్యాలలో సామాన్యముగా నలక్షణ 

భాషనే వాడినాడు, గేయాలలోకూడా చాలామట్టుకు ఎక్కడయినా 

తప్ప'--- చాలా అరుదుగా _.. సలక్షణమైన భాషనే వాడినాడు, 

"వేదులవారు కూడా తమ గేయాలగో చక్కని భావను ఉపయో 

గించినాడని వెనక నే చెప్పినాను. నాయని సుబ్బారావుగారుకూడా 

చక్కని భాపే.వాడినాడు. వీళ్ళూ వాళ్ళేమిటి చాదావు అందరూ 

* భాషావిషయము వదలితే యితర అన్ని విషయాలలోమా కావ్యములో గీతము 
అంతర్మ్యూతముగానే విషయనవి 'జీచనము చేసినాను, 
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పద్య కావ్యాలలో సనసలవణ భావే వాడినారు ! * గేయాలలో 

కూడా (శ్రవణసుఖము కలగ చేసే భావనే వాడీనారు, 

కవి త్యానికి మూడు ముఖ్యవీషయాలు, ఈ [కింది ఆంగృలత 

తాన్ని చూడండి : 

“Poetry is the artistic expression of human mind 

in emotional and rhythmical language". 
tl 

దీనిలో మూడంక లున్నవి : 

(1) Artistic expression 

(2) Emotion 

(3) Rhythmical language : 

దీన్ని బట్టి మూస్తే మొదటిదిచిత్తాన్ని, రెండనది హృదయాన్ని 
మూడవది (శవ ణేంద్రియాన్ని, ఆనందింప జే స్తవి యని తేలుతుంది. 
లోవల చదువుకున్నా చెన్రకువినపడుతూ నే ఉంటుంది. విన చే అక్క చేదు 
(శ్రవణసుఖము కనుక్టూటానికి, కాబట్టి (శవవేం(ద్రియ ము,హృదయ ము, 

చిత్తము, అనేవి మూడు సుఖవపడవ లె. వీటినే వెనక భావ, వస్తువు, 

ర చనలన్నది, భావము హృదయాన్ని. వస్తువు చిత్తాన్ని రచన 
(శ్రీవణేం(ద్రియాన్ని, ఆనందింప చై { కాబట్టి (శ్రవణనుఖనము ఛాలా 

అవనరము ! (శ్రవణ సుఖముకోనము ఒక్కొక్కప్పుడు గొప్ప కవులు 
కరాడా కొంచెము సంస్థారాన్ని వదిలివేసినారు, “పెక్కు. చండాలం 

* ఇప్పటికింకా పద్య కావ్యాలలో ఉఊచ్చంఖల భాపోపయోగమనూ చెయ్య 

డానికి కవికుమారులం వెనుకముందాకుతున్నారు. అట్లా (వ్రాసేవాళ్ళున్నా వాళ్ళు 
వీళ్ళు కలిసి ఒక కుటుంబమనుకుణే ఐక్యతే ఏర్పడినది వీళ్ళలో. ఇది సాహీరీసమిత్రీ 
షృత్రిశాచేసిన నగొప్పనేవ ఈ ఐక్యమే సవ్యసాహిత్యపరిషత్తును లేవదీనినది. ఈ సోదర 
తము ఊండబజ్హ్రే 08ా పాహి త్యాని కింతబలము జేకూరినది, 
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బండు అన్నారు పెద్దన్నగారు మనశుచరిత్రగో |! * అవి పూర్వ కవి 
(పయోగాలంటారు, మన పెద్దలు! అట్టి బే మరొకరు చేస్తే “యేడి 

శాన్చి లే అంటారు! ఈ విధమైన శృంఖలాబద్దులు కాకుండా (శ్రవణ 
సుఖాన్ని సవోయముగా చేసుకుని నవ్యకవికుమాళ్ల్ళు వాడడము 

చాలా (వపశంసించదగిన విషయము! ఈ దశాబ్ద (పథనువర్ణాలలో 

$ పంద్యారము వెంకటసుబ్బయ్య, కొ త్తపల్లి సుబ్బన్నా చార్యులు, 

సెనుమ_ర్తి వెంకటరత్నంగార్లు చక్క-ని శైలిలో బహురమణీయముగా 

(వాసినార్కు వెంకటరత్నం +4(కొడవటిగంటి వెంకటసుబ్బయ్య పూర 

శర్ణలన'లె) చాలా అభివృద్ధికి రాదగి, చక్కని ఫక్కీలో (వాయడము 
మొదలు పెట్టి అభివృద్దిని నూచిస్తూఉన్న దినాలలో పరనుశంరుడు 

చెట్టును కొట్టివేసినాడు ! ఉ(దేశము బాలా ఎక్కువగా ఉండేది ! 

భావముతో పొంగి పొర్లుతూ ఉండేవి గీతాలు. 1 వాలా వృద్ధి 

కాముడు ! వీళ్ళుగాక యికమిగిలిన పాహితీనవింతి సభ్యులు 
కాని వాళ్ళల్లో నండూరు బసవరాజులు తప్ప  దాడా 

* “అల్లికజిగిబిగ్సీ ముద్దుపలుక్కూ పదగుంఫనమూ'” కూడా అన్ని టికంకు ముందు 
(శ్రవణ సుఖమి చ్చే మిగిలిన రసాొదుల నుత్పత్తిచేసి ఆనందింప బే స్పై. 6ద్రళ్క్సీ రోయదుి 

లేడుండగా' భక్రీింపకాబోయబణే “ఆంతా మిథ్య” మొదలై న ధూర్జటిక వి (ప్రయో 

గాలయొక్క_ హృదయంగమత్వా వికి ఈ _శవణసు * మే మూలాధారము, 

§ ఈ న ఇప్పుడు ధూళివూడిలో "తెలుగు పండితసభలో ఉన్నాడు, ఈయన 

ర చనల ప్వడప్వ్పుడు పుస్తక రూపముగా వచ్చినాయి. 

4 జననము 1$67.__మరణము 1980. 

“రత్నాపణి'మౌనే "పేరుతో ఈయన (వ్రానీన కావ్యాలు |ప్రకటితాలై-ని, ఈయన 
సోదరుడు కామేశ్యరరావుకూడా ఒక సాథకుడే | 

శ “జీను 192298 నంవత్సళాలలో రిని ద్యా క్రి అనే పత్రికను "బెజవాడలో 

సంపొదిన్తూఉం డెవాడిని 1 అప్పుడు జెంకటరత్నే ముగారిని అడిగింది తడవుగా పద్యాలం 

పంపించినారు. బాలా ఆనందించి వందనాలతో (పచుకించినాను. ఆటువంటి వెంకట 

రత్నము లేనిలోటు చాలా సంవత్సరాలదాకా అనుకంటూ వచ్చాము | 

6వ్టీంి జెంకటరత్నే ముగారు భావుకులగు యువకుల. వీరిది "తెనాలి. వీరి సరస 
రచనము లాం భచాబ్ముయ వథూటికి నూత్నా లంకారములం.) 

(భారతి వ (ప్రమోదూతే భాద్రపదము) 
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వందరూ నలత.ణ భామనే (వాసినారు ఈ యిద్దరిలో బనవరాజు 

అటూయిటూకూడా (ఎ*సినాడు. లశ్షణభి స శాక, వ్యావహారిక మరా 

గాక, శేనల జూనవపదభావను [గహించి ఆ తరములో సిద్ధిపొందిన 
వాడు నండూరు ఒక్కడే | 

ఖాన నవ్యత i 

నియతీకృత నియనుర పా తాం 

వ్లోటెకనుయిా మనన్యపరతం(త్రాం 

నవరసరుచిరాం నిర్మితి 
మాదథతీ భారతీ శ నేర్ణయతి) 

అని అన్నాడుగ డా మమ్మటుడు! క విసృప్లి విలతేణవఐు. ఇట్లా 
లాశ్ణికుడు  చెబుతూడఉంశేు ఈ వైలవ ణ్యానికకూడా కంచె వేసి 
నారు మన వాళ్ళు కొందరు. లత ణానికి అవస్థగాని వైలవీణ్యానికి వెవి 
ధ్యమే ! అంటే నున వాళ్ళొాప్పుకోరు. ఈ వైలత ణ్యాన్ని సాధించటానికీ 
మనకఖ్రలు - మన కవులేకాదు యితరజాతి కవులుకూ డా. తమకను 
కూలమెన కొంత పొమాగగిని ఏర్పాటుచేసుకున్నార్కు కొన్ని ఉప 
మానాలూ, కొన్ని క వినమయాలూ, కొన్ని విలశ్షణమెన వాంన 

ల్లాంటి పతులూ, కోకిలా వనం తాల లాంటినహజమై(తిగల అంశాలూ 
నుయూర నర్పాలవంటి నవాజ శ (త్రుత్వముగలవీ, కయలములాంటి 
కొన్ని పుష్పాలూ, నూర్యు చం(దోదయా స్రమయాగడులూ, శృంగా 
రాదులైన రసాలూ, యిటువంటి ఫొంత సామా గిని సేకరించు 

+ ఇప్పటి మన నవ్యులం కొందరు అప్పటి పాళ్చాత్యకవుల (గ్రంథములు చదివి 
నట్టు ఫీరె వ్రాతేలవలన తెలంసుంప, ఎందు చేతనంళేు యుజాన తీరము అక్కడ వచ్చిన 
le త్వ గ్గ ల్ో లం చాలామట్టుకు మనవాండ్ల చ్రాతీలలోకా డా అనువృత్తా అనె. 
“95081 and concomitants—satire and irony; realism, matter of factness...... ; and as a Substitute for idealism, escapeinto a world of fantasy and fairy. (నిరొళ, దానితోకూడా ఉండే అధికే పము ప్రో క్రి 
యభావర్శనము; నిజమైన భావనకుమారుగ భావోన్మాదము.) ఇవి మన నవు లలో 
పాగా కనపడతవి 1, 

లీ 
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కున్నారు. % బ్రివేగాక పరుషభావాలకూ, నరళభావాలకూ, ఉపయో 

గించే పరుషనరళశబసామూా(గి కూడా (ప్రతి కవీ తన కనుకాలమైన 
దాన్ని చీకరించుకుంటూా ఉంటాడు, అవన్నీ అనలు కవియొక్క_ 

(ప్రత్యేక చిత్తవృ త్తిననునరించి ఉండవలసినపీ, కాని (ప్రబంధ కాల 

ములో ఏటిలో కొన్నింటిని మొదటి (పబంధకవులు చాలా ఎక్కు 

వగా ఉపయోగించినారు వాటిని వ్య_క్తిత్టము లేకుండా త ర్వాత 

వాళ్ళందరూ అనునరించినారు. అవే అలవాస్తునది దాన్నీ ఛరించ 

లేనివాళ్ళను మనవాళ్ళు తిట్టడము మొదలుపెట్టినారు, ఆటువంటి 

భావ దాస్య మునించీ కవి త్వాన్ని తప్పించడము యి నన్ర్యలు వేసిన 
ఒక గొప్పపని. ఏళ్ళలో ఎవలెనా వెనకటి సామా[్రిజే వాడదలిస్తే 
వీళ్ళ నిపే.ధమేమిలేదు కొందరు ఆసామా(గినే వాడినారుకూడాను 
కాని ఒక్క-కు సూత్రము, వట్లాఅయినా తీసుకురానీ, నవ్య తౌ, 

సౌలభ్యమరా తె స్తేచాలు |! ఒకొ_క్క_ప్పుడు సొలభ్యము కొరవడ్డా 

నవ్వ్యతమా (త్రము అవశ్య సంపాద్యము. ఈ నవ్యతకొొరకు యో ప్మాత 

సామగిలో కొన్ని మేరుకొనడమేగాకుండా కొంత నూతన సామ।గి 
కూడా సేకరించినారు యీ నవ్యులు. .వస్తునులనుచూచే దృక్పథము 
లోనే ముందు కొంత భేదమున్నది వెనకటి వాళ్ళకూ నవ్యులకూ 1 

వస్తువుల (క్రిందటిం డే ఫునాదిభావాలూ, వస్తువుల అనో్యోన్యనంబంధమూ 

వానిలోఉండే అంత రార్థమూూ, మన స్పతమా, హృద్దత మైన 

ఎ (పకృ్చతిలో అవంతవస్తువులు న్నె * కాని వాటిలాేనిం-చీ మయేరుకోవడంలాో-నే 

ఉఊన్నని కన్నిపళిభ. అతనికి సహజము గాడూన్న 'సంస్కా_రాన్ని బట్టి యీ సొమ; గతో 

శనకు సహ కారు-లైనవ్రీ ఊఉ త్తనుమైనవ్కీ అగపడతవి. వాటితో "నే భావన కలపీ వాటికి 
స్లో దెకమయతను కల్పిస్తాడు. అన్ని వస్తువులు కవితాసామ్మాగ్షి కాగలవా అనేది ఒక 
(పళ్ళు. కో తెండి అసే ఆంగ్లవిముర్శకుడు శిండువిధాలుగా భాగించినాడు* “Poetic 

thoughts and thoughts translated into the language of poetry.'’ 

+ “In the poetry of all of them {Romantic Poets) there is a 
sense of wonder, of life seen with new sensibilities, and fresh 
vision” —lfor Evans 

26 
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భావాలూ, వాటియొక్క. భిన్న తా, విటిమోాద నవ్యులకు ఆధారము, 

అన్నిటికి తమ హృదయ మే (పమాణము. 

ప్రకృతి; 
అన్ని టికంకు మొదట వీళ్ళను చాహ్యాంతర (ప్రకృతి ఆకర్ణిం 

చీనది, ఎందుచేత ? ఈశ్రిందిది సుబ్బా రావుగారి అభిప్రాయ ము:- 

ఆంది యందని పరతత్వ వ వలనుం౦చి, 

పంచభూత దృళ్యం బైన (పక్ళతియొక "కె 

సన్నిపాతలక్ష్యనునియె పచన్న్వి నేడు.” 

ఇది కొందరికి. వరికొందరిలో ఈ ఉపాననా, అంత 

ర్ముఖత్వనూ లేక పోవడము చేత యోా (ప్రకృతిని ఉన్నదున్నట్టు గహించి 

అందులోనికి తమభావాలను దూ రృటము మొదలు పెట్టినారు, మాన 

న్రలకు సుఖదుఃఖాలు నపహాజాలు, ఒక రకము సాధకుల కీ సుఖ 
దుఃఖాలు సహజూలై అభేద (ప్రతిప తికలవి :- 

“జంతరివుల జన్మ వర్షనా స్త్రమయ ములను 

ఆద్యన్యూత మానందమషే యగునుకవికి 

అందరూ యిటునంటి చిత్తవ్భ త్తి క లవాళ్ళశటానికీ ఏల వేటు. 

సాయనిలోకూ డా యోాచి త్తవృత్తి ' కనపడుతున్నది నాయని సుబ్బా 
రావు (వాసిన *సౌభ(దుని ప్రణయయా।త్రలో” 

అల్లన పగులంనను భయ మ్మింతవరకో 

ఈ తలంపున నానందమి పుడు పొంగుో అన్నాడు, 

పగిలిపోయిన పడవచక్క-లను “పాధోనిథా నమ్ము సీదున 
ప్వుడూో” “ప యోధిగర్భమున రత్నరథము కట్ల్టునప్పుడూ” చితికి 
నన. 

* క పమాణ మంతఃకరణ (దువ త్తియః అన్నాడు కాళీదాసు. 
“స్వ స్యచ (వీయమాత్మనః అశ్నాడు ధర్మాన్ని మనువు, 
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కాష్టములుగ మన్ని ంచునప్పుడూ” ఉపయోగింతువని, ఆ ఆనందానికి 
కారణము చెప్పినాడు. కరీఠము పోయినా ఆత్మ కాశ (తము కాబట్టి 

చెక్క.లుపయుక్తా లే అవ్రతవి ! చెక్కల సమ్మేళనమైన పడవ పగల 
వచ్చు! కాని చెక,_లకెట్టి భంగమూ లేదు. కాబు నిర్భ యూానికీ 

కారణము |! మృతిఅంశు భయము లేకపోగా ఈయన కానందమని 

చెప్పుతున్నాడు ! ఈయన “నిత్య క్రీడొకూడా యిటువంటి భావము 
లోనే ఉన్నదిం 

కృష్ణ శౌత్రిగా రున్నాడనుకోండి, ఆయనకు సుఖదుఃఖాలళో 

సుఖాంశ కంక దుఃఖాంశ ఎక్కు_వ ఇందుచేత (పకృతిలో అంతటా 

దుఃఖమే ఎక్కు.వగా కనబడుతుంది : 
“అమలమోహాన సంగీశవుందు హృదయ 
దళనడారుణ రోదనధ నుల విందు? 

4వ్రడ్వ లేక ఏడ్యలేక వీడ్చుచుంటి”ి 
ఎడతెగని యాత్రనిట్టు సాగింప లేక 
ఏడ్వ గా లేక కృశియించు “ేనాకండ) 

పై మొదటితరగతి వారికి దుఃఖములో సుఖమే గోచరిస్తుంది 

"రెండవ మువాషన సుఖములోకూడా దుఃఖమే నోచరిస్తుంది. 

ఆ దుఃఖాంశ ఒక్కొ_క్క-ప్పుడు కరుడుకట్టి స్వభావమై పోతుంది, 

ఒక వేళ సుఖాంశ వచ్చినా అది అత ల్ప కాలస్థాయి. చూడండీ : 

“కన్నీ టికరటాలలో” “వెన్న లి 

కనిట్టూర్చులో నెత్తావి”, 
“ాళ్లఫెకార్భటులలా? *“మెరపు? 

_ ఇది ఒక (పకృతిదృళ్యము, మరొకశ*ఆయనకు (పకృతి శేషము, 
తాను "సేవ్... కాబట్టి ఈ ననుభవించే విషయము! మరికొందరికి 

*జెక్కి_జక్కి_ రోదింతును విసువ్సలేక 
విరతిలేక దుర్చర శోకవిమమగీతు 
లేడ్చివెతు : ఎలుంగెత్తి యేడ్చి.వైళు' [Gloom, hopelessness] 

కకృష్ణ కా, స్రీ) పాపము నిజముగా చాధపడి (వాస్తాడో లేక ఫావించివాస్తాడో! 
ఆ విషాదకవిత్వము ఆయనకు చల్లినది.కృష్ణ పక్ష ములో కంకే (ప్రవాసము ఊర్వశిలోని 
శావ్ర్రునిచూస్తే “అవిగ్రావరోది “క్యవిదళతి వృజస్య జ్యాదయము' అనుకుంటాను”! 
అన్నాడు సానుమదింద గంటి. 
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తమ కోరికలకు దోవాదమిచ్చే నవాకారి! కొందరికి తమ తాపాన్ని 
అభివృద్ధిచేసే ఒక కృతకళ(త్రువు. కొందరు ఈ (ప్రకృతిలో లీనమై 
పోతూ ఉంటారు, 

“వీ నెక సమోిరబాలుడ నీ (ప్రసవము 

నాకు సమభాగినిగ కూర్చినా డతండు, 

మా పరస్పరమును స్పర్శమా[త్రమనన 

పులకిత బ్రహ్మపథమున బోవగ లము.౫ (గరికుమార) 

ఈయన రాయ(పోలువలె కేవల దర్శ్భనమాధత, భావణ 
మా(త్ర సుఖమే కాకుండా కొంచెము 'మ-ందుకు పోయి స్పర్శసుఖము 

కూడా వాంఛిస్తున్నాడు, 

“లలిత కోమల సౌరభోజ్వలసునూళి 

జెలగు వనముల సుఖ మ పేవీంచు నెవడు 
అల్లిటిల్లి౫ లతే లల్లి చల్లనైన 

చలంవపందిళ్ళ గోరునే సజ్జనుండు, 

అత డేరుంగు మహానంద మనగ నేమొ 

అరయు నాతంయడె సంతృప్తి యనగ "నేవెం: 

“అతడె నిజముగ ధ న్యాత్ము డనగ నొప్పు 

నపరిమితే సౌఖ్యముల దేలు నృఫులకం కె 

జూ నసుఖ్ల న్నా 'చార్యుఖు 

ఈయనకు (ప్రకృతి సంపూర్ణ సౌఖ్యమివ్చే "శేవి, విశిష్టాద్వైత 
సిద్ధాంతానికి ఒక మెట్టు తక్కువ ! (ప్రకృతినూనవ్రల కున్న యి 
సంబంధాన్ని పర మేశ్వరుడికీ మనకూ వంర్తింవచేస్తే అబే విశిష్టాద్వైత 
సిద్ధాంతము, కాబట్టి ఈయన జినుభవముద్యా రా ఆనందము పొంద 

వలెనని కో లేవాళ్ళలో ఒకడు ! 

“జేవ్రలపల్లివారి దివ్యవకా దుబూ 

కదిలా కలరా కన్నీ టిజాలూ? అన్నాడు వీల్ల లమత్జే కవికమారుడు, 
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“సవాజసౌందర్యసగ్యన్తుచయము జూచి 

పరగ మది నుబ్బి సమ్మోద బాష్ప వారి 

కణము లాలికింపని యతండు గణన సేయ 

కడిదికలంబండయే యగుగాని నరుడే హ్ పందార్టరము 

ఈయనకు (పకృతి హృదయాన్ని కరిగించే వస్తువు. (ప్రకృతిని 
చూచి ఆనందించని వాడి నెట్లా తిడుతున్నాడో చూడండి ! కాని 
ఈయనకు [పకృతిలోఉన్న అన్ని వస్తువులూ ఇట్లాగే సహాజ సౌంద 
రముతో కనివీస్తాయా 1 అన్నిట్లోనూ ఈ హాయి ననుభవిస్తాడో 
ర జాలి ౧ టీ 

లేదో ? 
“అలరు చక్కు_దనంబు దయావిహీన 
మయిన నది నిష్క_లంక మై, హానికరము, 
కానిచో దాని గాంచుటకం బె జగతి 
శాముకున కిష్టతర మేమి గలదు ఇెపుమ శీ 

ఈయన కాముకుడు కాబట్టి ఈయనకు (ప్రకృతిలో చక్కదన 
మున్నా ఒక్కొక్క-ప్పు డా చక్కదనములో దయలేదు, దీనిలో 
ఉండే పవిత్రత కాముకుడికి ఆటంకము. 

“ప్రత్యుష: ఫుల్లనీ రేజ పసవమందు 
హర్ష సంగీతేమును వట్పదాళి పొడ 
రాగ మెడలిన తనదు వియాగగీతి 
చలితషతాళి జెలిదాల్చి కలవపూవు = సపెినుమ రి 

ఈయనకు (పకృతి సుఖ దుఃఖోభయనుయము, ఈవిధముగా 

ఒక్కొక కవికి తచ్చి త్తవృ త్రి ననుసరించి (ప్రకృతి కనపడుతూ 

ఉంటుంది, * ము త్రముమోద ఈ విధముగా (పకృతిమోదికి దృష్టి 

*కొందరు (శకృతిని దర్శించి జనీపిల్లలు ఆనందించినట్టుగా అనందించి ఉన్నది 
ఉన్నట్లుగా వర్ణిస్తారు. (శ్రకృతిలోని పదార్థజూలాన్ని కొందరు కవులు యిల(దియ 

సంబంధ "మైన వ్యామాహోన్ని పొంది ఆమె చాహ్యాసౌందర్యాన్ని ఆభినందిస్తారు. 

వస్తువు కనుగుణ మైన (ప్రకోతిస్టిని తీసికుని నేపథ్యచితణంబీస్తారు. కొంతమంది. 
ఉపమా రూపకాలంకారాల కుపరూగించుకొని అంతతో ఆమెకు స్వస్తి చెబుతారు 
కొంతమంది. (వకృతిలోని అతీర్యదియ మైన ళక్తిని (గహీంచి జగదేక మాతగా వఫూజి 

స్తారు కొంతమంది (వా. సో* (ప్రతిభ. సం 6 సం, క్షే) 
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నంవూ రిగా మళ్ళినది కవికుమూరులకు, ఈ (పకృతి రొంద రికి 
అవాలని 

నరళగానూ, కొందరికి పరుషగానూ కనబడుతూడఉింటుంది, అది 

కూడా వీళ్ళ చిత్తవృత్తి ననునరించేఉంటుంది. చి త్తవృత్తి అనుభ 

వము మోద ఆధారపడిఉంబుంది. వీళ్ళు మొ_త్తముమోద (ప్రకృతి 

రసానుభనము చేసినవా ళృ్ళనబముభో ఎట్టి అభ్యంతరము లేదు 14 

"వేదులవారు, చూడండి వమన్నారో ! 

'తృణము తృణమున శాంతివిరి సెను 
దిక్కుదిక్కు.ల కాంతి మెర సెకు' 

ఈయన ఒకొ-_క్క-ప్పుడు, 

(రః వ్యభాక్షీవ్ప జీవిత కావ్యమునకు 

నంతిమాశ్వాస కాంతిసమావ్తి యెపుడో 9% 

అని భావములో కలిగి యేడ్చినా, మొ_క్రముమోద అనెను మృదుల 

బంధములో చేర్చాలని తోస్తూ, శాంతీ కాంతీ కనపడుతూన్నే 
పుంటాయి 1 వైననేను మనవివేసినవి ఆ కవుల సామాన్య చిత్త 
వృత్తులు ! ఒక్కొ-క్క-ప్పుడు ఏరికికూడా కొంత అశాంతి, నిరాశ, * 

భయము, కష్టము అనేవి మనస్సులోనికి రావచ్చు, వచ్చినా అనలు 

చిత్తవృ త్తిక్ నహజమైన (ప్రకృతి వచ్చేటప్పటికి యభా(ప్రకార 
'ప్రకృ్ఫృల్సి కలిగి పోతుంది ఈ విధముగా (పకృతినో నటించి త త్చా 

న్నిధ్యమువలన తమ హృదయాలభో క లిగేోస్వానుభ వభాప్యాలను” 

గ్ “భావకవులందరూ అంతో ౦౫౦శో (పకృత్యోపానకు లే! స్రీ విషయాన్ని 

విస్మరించినా యీ కవల (పకృతి కావ్యాలుమ్మాత్రం ఉదాత్త భావబంధురము శ్రా 

ఊరత్తమములె) ఆంధ్రవాబ్మ యానికి శిఖర పాయములంగా నున్న వనడములోసాహాన గానీ 

అత్యుక్తిగానీ యేమా'లేదు [పాటిబండ మాధవశర్మ]] 

[ ఆషాడ మేఘానంతేరము శగదుత్సువము శాంతినిన్తుంది, దేవ్రులపల్లి వారికివ అె 

మాహాన సంగీతములో తోదనథ్వనులు వినపడవు ఇదివరకు చిత్తవృత్తి యింతే! కాని 
యిటీనల కొంతమార్చు కనపడుతున్నది. బాలే lane 40 కృష్లాష్మత్రిక ళో “దీపావళి 

శాడు”లో విషాదము కనపడుతున్నది. లోకమంతా సంతోషిన్తూ౦టే యీయన 
హృదయములో “అణచుకిొనియున్న ఘాోర దుఃఖానలమ్ము' రణులుకొన్న దట | 

గొంతు విప్పి లోలశిన కుమిలికుమిలి యేడ్చినా” యెడద పగిలిపో లేదట ! ఆాత్కా_లి 
కముగా కాకుండా తాను “శైళవమాదిపేను స్మళానమన"”ని చెప్పినాడు ! 

%* జేదులచాగీ స పవాసి” చెంద తెనని, 
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విప్పి చెప్పి [తద్వారా ఊనర శే తాలకుకూడా ఒకవిధమైన దోవాదము 
చేసినారు. ఈ విధముగా (ప్రకృళని అర్చించే వాళ్ళూ, అనుభవించే 
వాళ్ళూ, చూచి ఆనందించేవాళ్ళూ, తన్మయులై ఫోయేవాళ్లూ 

అయి, ('ప్రకృత్వంతస్సును తమరు (గ్రహించినదాన్నీ . (గ్రహించ 

గలిగినదాన్నీ, _గహించినా మనుకున్న దాన్నీ, మా క-దచేసినారు ! 

(పకృతి అంతలీల కలది. ఒక ళ్ళకు వూక ముగా అంచేడా? అంతే 

గాక నివుడంత చిత్తసంస్కా రము కలవానినీ, అంతర్చుఖునీ, జీతేం 

(ద్రియునీీ లోబరుచుకొని వళుడుగా చేసుకున్నది! కాని తక్కా. 
లానికి వశుడై నట్టు కనపడ్డా, తుదకు (ప్రకృతిని తా జేయేలిన మవోను 
భావు డాయన! శివ శకెక్యమై లే నేగాని నృష్టి లేదు ! అలాగే 

యీ కవి కుమారులుకూడా తమతమ జీవశివులతో బావ్యా (ప్రకృతిని 
మేళవించి కావ్యనృష్టి సాధించినారు! (పకృతి తతౌా,_లానికి వాళ్ళకు 
వశమఅయి పోయినట్టు కనపడుతుంది !4 

+ (పణయుము : సామ గి 

ఇక ఏళ్ళ కవితాసామ(గినిగూర్చి కొంచెము మనవిచేస్తాను. 

పళ్ళలో ఇబాలామందికి (ప్రణయ మే వర్షనీయవస్తువు. ఈ (పణ 

1 “కొందరు ఆధ్గునికుల ఖండికులలో ఆగ్మోపర మైన రహస్య(ప్రపంచము సంజ్ఞా 
రూపక మెన నిగూఢానుభూతి, ఉఊత్క్భృప్ట్రరసోద్దీపక ములైన భావచ్నితాలూ పాదు లేర్ప 

రుచుకోగలవని చెప్పచ్చు.” మల్లవరపు, భారతి 1939 యే పిల్ 

‘‘The Poet is he who sees life newly, assimilates it emotionally, 
and contrives to utter it musically,” Buchanan, 

+ “They [Romantic Poets] all had a deep interest in nature, 
not as a centre of beautiful scenes but as an informing and spiritual 
influence on life....... They all valued their own experiences to a 
degree which it is dificult to parallel in earlier poets...... ,» The 
Romantic Poets look into themselves, seeking in their own lives for 
strange sensations...... This strangeness of the individual experience 
leads each of the romantics to a spiritual loneliness, - lfor Evans. 

* నవ్యకవులకు (ప్రత్యేక మెన క వితాసామ్మాగి ఉన్నదని అందరికీ “తెలునును. 
నోరి నరనింవాశా స్ర్రగారి _పతి;లోని వ్యాసము ఈ భాగమున కుప కార మైన వాట్లో 

ఒకటి. చూ? ఆధునిక కవిక్యగు : (పేమఎఅన్న పేరుతో జేయారి "వెంకొోటళొను 

శాథం (వానీన వ్యాసము (ఆంధ శ్రీ) 
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యాన్నే (ప్రకృతిలో భూస్తూఉంటారు, 4రాయ (ప్రోలుగారికి యీ (పణ 

యము (పపంచమూలనూ త్రము. మిగిలిన వాళ్ళకుకూ డా (ప్రణయ 

భావమే ముఖ్యము దీనిలో సుబ్బా రాన్రుగారికి అమలిన శృంగార 

మంచే అభినివేశము, కాని మిగిలినవాళ్ళకు విప్రలంభ మెక్కున 

(వీతిగా కనపడు తుంది నంయోగ మే లేని విపలంభము కొందరికీ, 

నంయోగానంతర విప్రలంభము కొందరికీ, ఊహావి(పలంభము కొంద 
రికీ (పియముగా కనపడుతుంది.* ఈ|ప్రణయానికి ఏళ్ళుకూడా ఎంత 
వూర్వులను తిట్టినా, పవనకుమారునీ, చం(చాతపాన్నీ, కోకిలగా 
నాన్నీ, శారద రా(తులనూ, నదీ సెక తాలనూ, లలితకుసుమాలన్ఫూ, 

వాటిలో పరిమళాన్నీ, చిన్ని ముద్దులనూ, మురళీ రవాన్నీ, 

సహాకార వృతాన్నీ, వనంత వ్రోభనూ, మావి చిగుళ్ళనూ, 
శాదంలాలనూ, --- యీూవీధముగా లెక్కించడానికి మొదలు 

వెడితే అంతు లేదు..-వాళ్ళ ('ప్రణయసామా గిగా చేసుకున్నారు. 

ప్రణయసామాగగిని పదోవిధిముగా, అనేక భంగులుగా క్రీ ర్తించడ 
ములో మాత్రము చాలా హృదయంగముగా గానముచేసినారు. 

చూ; “సాపీ త్యముజ శో ఎం గౌర ము వీల్ల లమజ్జీ బారి “సాహీత్య సమిక్ష. 
థ్ 4 4ీగిరికు మూరు) నొకి వేశవస్తుజే లేదు ! ఈ “పీరు "పెట్టుకొని |వానీనది విశ్వనాథ, 

* రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మగారు వూర్యులకూ ఆధునికులకూ "భేద ము 'చేప్వుతూ 
వూర్వులు తమ కెంత వెరాగ్యమున్నట్లు కనపడతారో, సమ యమప్పుడు అంత భోగ 
వాం వాళ్ళపద్ద కనపడుతూ ఉంటుందనీ, వాళ్ళు ఆ వాంఛను తీర్చుకోటానికి కావల 
hha Sse ఉగ్పడించిి ఇప్పటీనాళ్ళకు దుర్చలత్వం 

? చి_త్సెకాాగరాహాత్యము చేతనో ఆ పట్టుదల లేక సంఫ్రూర ముగా అనుభవిం'చే త్ 
ac) 

శ క్రిలేకంగా దుర్చలులె ఉన్నారనీ చెప్పినారు ! ఇది సత్యమువలెనే కనపడుతుంది. 
ఈ కవి కుమారులు కొంత ఏంది (ప్రేయసిని చూస్తేనే బాలచేవాళూ ) కొందరు చూచి 
చేతగానికన౨చేత ఆనదించుకో లేక వాపోయేనాళ్ళూ మరికొందరు వకు లజీఠ"సే 
తృ ప్రీపొందేవాళ్ళూ ఇంకా కొందరు వచ్చిన అవ కాశాన్ని ఫోనొటుకున్ 'ముఖించే 
వాళ్ళూ యిట్లా పరిపరివిధాలం-గా కనపడతాళీ గాన్ని వచ్చిన అవకాశాన్ని వశము 
జేదుకున అనుభవించి “తృష్తాన్మః అనుకునేవా లా ఎక గ లూ కూడా కనపడటం లేదు. 
[no clim2్న] ఆధునికుడిది (బమరవృత్తి ! నిలకడా శేదు! సంవూర్రానుభవమూ లేదు 

న్య UJ 
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6 పవనప్పులకీత చం దాఠేషృపఫ్పల్ల 

చారుకారదయామి నీ సమయమందు.” 

66 మంజుకుసుమాన్ఫతేములోని మధురిమంబు.* 

66 (ప్రకృతి పులకింప యము న్యాసవంతి పొంగ' 

క్క ఆనుకూల్యంబుతో కార దానిలమ్ను'? 

66 బారుచందకర నే శర కైరవమ్ము” ఎ వేదుల 

ఈ ఏవిధముగా ఈయన సామా(గి యిట్టిది, దుఃఖము పల్ల 

విగా చేసుకున్న కృవ్న శాస్ర్రిగారు : 

6 పాడుప్రుచెలికడకొ 4 సంజపడతికడళో వి 

66 ఇూజ్రట్టము లేలజిమ్ము పున్నవ్రజంబు $” 

చ )(దికల చేల జెదజల్లు చందమామ 1 

“* మావిగున్న కొమ్మను), మధుమాస వేళ 

పల్లవము మెక్కి. కోయిల పాడ-సేల 9% 

ఎంతదుఃఖంచే వాళ్ళక్యూూ- డా కొన్ని ఆనందఘటిక లుండకుండా 

ఉండవు ! ఒక వేళ అట్లా పైకి కనపడుతున్నా హృదయము చూ కే 
తప్పక ఉంటవి ! వాళ్ళకట్టు, బొట్టు, జుట్టూ, యితర చేష్టలూ బావ్యా 

(పీయనీని “అన్య తానురాగం' లేకుండా చేయగల శక్తీ సామర్ధ మూ అనేకులకు లేదు, 

అందుక నే వెనకటివాళ్ళకు (పేయని స్వాధీన | వీళ్ళకు స్వచ్భంవ! అందుకోసం ఒక 

ప్పుడు వీళ్ళుకూ డా స్వ-చచ్భందులం కావలసీవచ్చినది! ఇది సరిగా ఇప్పుటీ యువతీయువకుల 

చిత్తవృత్తి! ఉభయలకూ వివాహవమంకే గిట్టదు! తుదకు యే కొద్దిమందోతప్పు 
'భూజూ శ్లేషబంధని మనుభ వించినవాళ్ళుకూ-డా ఎక్కువగా కశపడరు [పేవుసిని 

ఏమీ చేసినా క్షమించి త్రీ అత్యంత న్వేచ్చనిచ్చి నారీ నవ్యులు. ఆమెకు స్వాధీన లె 

పోయనా రా అనిపిస్తుంది. “ కామ్యవాదిని” యగు మోహాపుబొమ్మగా మిలగిన శ్రీ 

నన్యకవిత్వములో *|పేమజీవన విభాత శెశికీగితిణ ? *ఆళాప ధాంతరాళపారిజాతీముగా 
'తేపఃకల్ప వల్లి "గా? ళచంిఢవించినది?) (వంగల (శీరామావధాని), ఆంధ పత్రిక, 71.12.41) 

ఇది కొందరి అభిప్రాయము వీళ్ళలో కొందరిలో (ప్రణయాన్ని (తోసిపుచ్చి (ప్రేయసీ 

యితర 'సలాలకు "వెళ్ళినా, క్రొ న్నాళ్ళుండి మళ్ఫీవచ్చి నా తఈమించగ్లల మనశ్శాంతి 

రూన్నది. *“పేయనీ అట్లాబే స్తే చేజమ్మాకంచే స్తేయేమి” అనే వికల్పనుకా మొదలైనవి 
కూడా కొందరిలో కవపడతతై. భావోన్మాదుశ్ర “నాకుకూడా యెొప్వుడైనా సౌఖ్యా 
న్నిన్తూంకే ఇవాలి మన 'స్రత్వముకూజా కొందరిలో కనపడుతూ ఉంటుంది. 

*౬ * చం(దికాశీతల మనోజ్ఞ జాలకముల” | 

27 జ 
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చిహ్నాలు. కాబట్టి ఒకొొొ-క్క-ప్పుడు వీళ్ళ గ్నీతాలభో వీళ్ళు 

జొప్పిన దుఃఖమంతా తెచ్చి పెట్టుకున్నట్టు కనపడుతుంది ! 

జాని గానము నచ్చకపోయినా కోయిలనే తన గానవస్తువ్చగా 
(గహించినాడు మునిమాణిక్యం 

“మెక్కి_ మావిచిగుళ్ళను మిక్కు_టము 

పొఠపొటల"వే యేల పాడేదీవు ? 
కొతపోకడ నీకడ నుత్త దకట"” 

పాప మోయనకు వసంత నవనవో న్యేషత్వము మనస్సుకు 

రాలేదో ! పొడకట్టలేదో ! ఈయనకు పొడకట్టక పోయినా యీయన 
(నాతలలోమాత్రము పాఠకులు “కణకణనవ్య తాగోచరత్వం” 

మాత్రము అనుభవిస్తున్నారు 1 ఇక నోరి నరసింహా శాన్త్రిగా రు; 

“లింబఫలముల బోలు నీ “పెదవ్రు లెపుడు 
లీనమై పోతివీ దివ్యగాననుధనా" 

“రాపమ్మాతపు ప్రూలెన్న్టో రూఫుమాసి” 
“పచ్చనిబయళ్ళనడుమగా బయలు'ఖైడలి'' 

ఈ విధముగా కొందరు ఈ వెనకటి సామ।గినే (గహీంచి 
నారు. *అను తాపం “ఆశి” 6 కాంత్సో “ఉత్క_.ం0ళి యిటువంటి 

శృంగారరససామ [గ్రని స్వాతిక సంచార భావాలనే తీసుకుని గీతాలను 
రచించినారు వేదుల మొదలైన అనేకులు, ములుగు చం(ద్రవాళి 
గారు “చెతలమ్మ” అనీ, “చం[దార్పణొ మని చింజా దీశ్చి తులు 
గారూ, “కరంగమాలిక”ని పూర్ణశర్శగార్యూ “శర[ణా(తి* అని 
చాగు_ర్హి రాజ శేఖరరావుగారూూ, *విిపలబ” అని కొడాలి ఆంజనేయ 
శర్మగారూ” “స్వాధీనపతిక ౫ అని సుబ్బన్నా చార్యులుగారూ, యి 
(పకారముగా పూర్య్ణసామా(గినే (గ్రహించి (వాసినాప బుతు 
వులూ, వాటిలో కలిగ ప్రకృతిభిన్న తా, "మొదలెనవి కొందరికి 
క్ి తాసామా (గి అయినవ్, 

* ఇప్పటికీ కొందలా సౌన్మగిని అవలంబీంచీవారు. వీంజమో ) శీవరోం ఒకొడు: 
ఈయన (వానీన వన్నీ శేడియోడ్యారా, కూణా (ప్రచారము ఫొందినవీ! 
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“గభాపతిీిగారు “పువ పూర్ణిమను (గ్రహించివ్రాసినారు, 

కొందరి కీ (పణయము Toe భక్సిగానో, నఖ్యముగానో క్న 

పడి ఆవిధముగా శీర్తించినారు “_పేయసీ” అని చేవ్చలపల్సివా 
రన్నారు ! “తల్లిని” కీ రించినారు నోరి నరసింహా శ స్త్రీ, నాయనీ, 
“వారీంద్రకుుమారుడ” నే శ్రీర్థికక్రిండ మైత్రిని గానముచేసినాడు శివ 
శంకర శా స్త్రిగారుం ఈ సందర్భ ములో వారి యీాము తీ కీ రన 

చీ క్. నానీ 

ములళలోనుంచి కొన్ని ఉదడావారణా లిసాను : 

“ఏలనో గాని నిన్ను వీషీంచినంత 

(వాణములం 'లేచివచ్చినపగిది నుండు 

“ఏమి యో _పేమ తెలియదోయీ కుమార 

(పా_క్రనభవమ్మునందలి చాంధవ మొ ర? 

“కానగ వచ్చి స్వష్టముం గ(మభవద్యద నారవిందమ 

న్యూనముగా ముదంబొసగుచున్నది కొన్ని దినాలనుండశియక" 

తుది రెండు పాదాలూ కొడవటిగంటి వెంక టసుబ్బయ్యాను 

గూర్చి చెప్పిన గీతములోవి ! * ఈ విధముగా వీళ్ళసామ్మగి పూర్వ 
త్వాన్ని బొత్తుగా విడవలేదు. ఈ వస్తుసామగి వెనకిటివాళ్ళకు 
రసానికి సవాకారైన సామ(గిఅయి కే, వీళ్ళకది “విషయ?” రూపముగా 
మారినది. ఇది సముంజసమే! వెనకటితరములో మొ తృముమోాద 

రసద్భ ఫేగాని, అంగాలమిద (అవయవాలు కావు) అంతగాదృష్టి 

* చుచ్చారొవు గారీసఖ్యాన్ని (ప్రణయళశిరన్ఫ్సుగా (గ్రహీంచిశాడు. తృణ 

కంకణములా* చివరభాగమంతో దీని కీర్తన మే! 
“కనుల సొండొరులను చూచుకొనుటశన్న 

మనను లన్యోన్యరంజన గొనుటకన్న, 
కొసరి “'యేుమోయి యని పిలందుకొనుటకన్న 

ఇలంల కిలమిద "నేమి కావలయు 'సఖుడ P 

ఈసఖ్యము ఈయనకు అకారణమ్యు అవ్యాజిము, స్వార్థరసీతము. కొందరు నవ్యుల 

పణయానికీ ఈయన (పణయానికీ మాలిన్య మే భేదము. గురజాడ అప్పాశొవుగారుకూ'డా 

దీనిని తిలకించినాడు కొంతవరకు. 

“ముగదడు జేల్చన పాతమాటద్యిప్రాణమి[శ్రుడ నీకు” (కానులుగుర జూడ ) 
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పడలేదు. (ప్రకృతిని, సౌందర్యాన్ని, భావాలనువిడదీసి పరీక్షించే 
కాలములో ఇట్టా ఉండడము నవాజమే!* 

పదజాలము: 
ద్తిక పదజాలాన్ని ఎత్తుకుం"కే కొంత వెనకనే ఈ విషయము 

వచ్చినది. పదాలు లేకుండా కవితాసామ(గి ఉంటుండా? పదాల 
చేత (ప్రతి సామగగీని నిర్వచించవలసిన చేక దా 1 నందర్శో చితపద 
జాలముపళ్ళ నాకర్షించినది, ఈ విధమైన వాక్చి_తాలే ఏళ్ళు నిర్మిం 
చినది, చక్కని నుడికారము. ఒకొక్క-ప్పుడు అర్థ గాంభీర్యాదులు 
లేకపోయినా పదాలు చక్క._గానూ, లలితముగానూ, ఉండి (శ్రవణ 
సుఖాన్ని స్తవి* మళ్ళీ వెనకటి (శ్రవణసుఖమే సేవ్యమెన దిక్కడ 
కూడా! ఈ కవ్రల (వాతలు చూస్తే కొందరు... తెనుగు నుడికా 

రాన్నీ, జాను తెనుగుప గాలనూ, చేశ్యాలనూ ఎక్కువగా (గహించి 
వాడీనట్లు కనపడుతుంది, ఇది భామకు వీరిలో కొందరివలన కలిగిన 
గొప్ప ఉపకారము, కొందరీ శబ్దన మ్మేళనసందర్భములో కొంత 
నవ్యత కనపరచినారు. వెనక మనమానందబాప్పాలనో దుఃఖచాష్పా 
లనో యెరుగుదుముగాని'వి శ్యాసవిర డకీబాప్పాల నంతగా ఎరగము,1 
ఎందుకంకే సుఖ దుఃఖాలనే వెనకటివాళ్ళు తలచినారు, శకాని 
“నఖ్యా”న్ని అంత ఎక్కువగా వాళ్ళు క్రీ ర్తించ లేదు. ఒకవేళ క్రీ చిం 
చీనా అన్నిరకాల 'జాస్పాలనూ “ఆనందా[శువులో (కిందికే తెచ్చి 
కీ రించినారు, మరిన్నీ నువర్మరజతకంకణాల నెరుగుదు మేగాని త్భృ ఇ 
కొంకణి?” మెన్న డెనా విన్నామా (; 

*ెనేటికవులం ఎప్పడూ రసానికి అ(శయములుగా ఉండే (పేను = విరహము , వాసము అ రోషము = మొదలైన విషయాలే శ్రీసుకుని కావ్యాలు (వాస్తు% న్నారు” 
(ఇందగంట్కి భారతి 1980 నూర్చి) 

కసక్తియ | చిశ్వాస పౌవ్పముల్ వాలు నాక్ళు 
కేదు జీరాస (పణయవశ్లీమతలి |» 
4 “మామకీన (ప్రణయ మధుకణముల 
చిడిచెడు విర క్రి భావ్బముల్ విడుచుపోల్కి. ”) 
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ఈయన త ర్యాతవాళ్ళకు యిటువంటివి యింకా సులభముగా 

కనపడ్డవి !* ఆ దోవలో కొన్ని నూతనాలుకూడా కని పెట్టినారు ! 

వాటినికూడా (గహించినారు, ఆదిలో “_పేమతపసిని” ఒకరు (వ్రాస్తే 

త ర్వాత మరో ఆయన “ పేమనన్వాసు లు” అన్నాడు, ఒకాయన 

“ర్పణకంకణే మంకు మరోఆయన “లృణశయ్యి ను పేర్టాన్నాడు, శ 

కొన్ని నలాలలో వీళ్ళ శబ్బజూలము కవాలా హృదయంగమముగా 

ఉంటుంది. కాని విడదీసి అరము వెప్పబో తే చెయిజారిపోతుంది 

అరమ 4 వీళ్ళ నుడికారాలలో ఒక విశేష మిది, “పదముల అన్యోన్య 

మెరీ కల్పనముిలో అనగా “శయ్యిళో ఏళ్ళు చాలా (పవీణులు 

పళ్ళను చెనకటి రీతి వాదులభో చేర్చవచ్చు ! కాని రీతి వకచేకమే 

గాని రనగోళముకాదు. మరీ ఈరీకి రాయ[పోలువారి చేతులలో పరి 
ణతి పొందినది, పేశల రాగలాలిత సార్షంతదళీపుటంబులు అశు కణి కా 

వ్యాసంగము” “పాణ(పబంధా శ్యాసాంతముి + “ఆళొభంగ కఠోర 

శక్క్రికలు “జాపహ్పజ్ఞాన విద్యార్థి” “హాలసంకెళ్ళు” మొదలై న 

అసంఖ్యాకాలైన పదబంధా లిట్లివే ! కొందరిలో యూాపదబంభాలు 

కొంచె మింకా పొడుగా, జటిలాలెపోయినై , కృష్ణపతుక రవి కొన్ని 

చాలా పొడుగైన, గౌడీపదబంధాలు, ఈయన (వాతలు ఆం(ధనుహో 

మహుల హృదయాలలో 20 యేగ్డనించీ ఉన్నవి, అచశేకయునకుల 

జివ్యా(గ్రాలమిాద నటిస్తున్నవి ! మచ్చుకు రెండు అనువదిస్తాను: 

% కృష కా య్రై గారికి "'వీక్షణపరిమళ్లములు ” వచ్చినా. 

అన్నీ తపానము” మొదలైనవి పాళేశే | 
66, ఆ జ క జ (పత్యూషహర్శ్మ్యాంగణా తము” (మల్లవర ఫు) 

+ “త్భణనిళ యా” ఆన్నాడు చాలా పూర వే ట్ట రృృవహారి. 

4ోచివరకు మాటలన్నీ అర్థ మైన భావము గోచరించకుండా చెప్పే కవిత్వానికి 

కూ-ణా వాలే (రాయ్మపోలువారు) అక్కడక్కడా దారి చూపించారు.” 
(సోరి నరినీంహాళా క్రీ 

శోఅంతిమాశ్వా సశాంచినమా ప్తి” (బేదుల) 
[ 



క్ి నవ్యాంధ్ధ, సాహిత్య పీధులు 

క పబల సీరం ధ్యాభజనితే గాఢధ్యాంతే 

నిబిడ హీనుంతరా| తీకుంతలములలోజ
చుక్కే_ లా లః 

.“శుఖితమృత్యుకళోరవికట పాండురళుష్క_ 

వదన దంప్టాగ్నిలో = నజ్వేలా 9) 

ఇంతమా(త్రముచేత ఈయన సులభముగా (వాయ డనటానికి 

పీల్రేదు, (వాస్తాడు | (వాసినాడు ! అయితే యిక్కడ ఇట్లా (వాసి 

నాడేమని ఒక (పశ్న ! పె రెండుదాహార ణాలు చూ స్తే అందులో 

పరన్నర విగుద్ద విషయాలు ఏక కాలావచ్చేదకాలుగా ఉండటం 

చేర్కొ_నబడినది, ఈ విరుద్ధ వివయిక బేశవ_ర్ధిత్వము (పకృతిసిద్ధముం 

ఒకవంక దుఃఖము, అందులో క్యాచిత్య సుఖము ! దుఃఖము బిటి 

లము ! సుఖము సరళము, అట్టి సందర్భాలలో కర్కశ భావమూ, 

వప్తువూ కర్క-ళమైన పరుషాత్షరదీర్హన మ్మేళనముతో' వర్షి స్తేతప్ప 

రనవ త్తకలదు. సుఖాంశ ఆనందకరమూ, స్వల్ప కాలవ_ర్టీని, కాబట్టి 

ఇటువంటి పదబంధాలు చాలా మందిలో ఉన్నప్. దేవులపల్లి, చేదుల్క "మొద 

ee బాలా చూపీంచవచ్చు విళ ఏ నాథవారిలో ఇవి చాలా గంఫీరాలు, క్ల్స్టులు, 

అయిపోయి వి. 

+ ఈపదబంధాల మీద 'పారడీగా పీల్చలవోజ్డి కవికమారుడు దేవులపల్లి మిద 

(వానినడి చూడండి : న 

ఆతడు. చటుల ఘోర గంభీర భీకర కుటిల 
నిబిడధ్వాంత పటల (దకట 

నిటలమ్ముతోో ... భన 

ఆపె లులితే కలోలి నీ సలిల చలిత లలిత 

దళిత కోవుల నళినీ సమాన 

నయనము్ను లక్షొ 

అపుడు === అనంతభావాంబరవీధీ 

వివారణోది క్త హృదయ 

నిన్యానియై 

అదధ్ధుకొ న్నాడు 

నుద్దుపిన్నాడు. == యం ధవిశో వ్రవిద్యాలయ సంచిక 
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ప్రాన్యపదాలతో వివశ్షి తమైనది. “చుక్క” “నవు? రెండూకూడా 
నరళ వస్తువులే ! ఈ పరుససరళవస్తువ్రల వై ధర్జ్య్యమూ, అయినప్పటికీ 
యేక బేశవ _ర్రిత్వమూ, చక్క_గా శబ్బజాలరూపముగా వాదయంగ 

మముగా స్ఫురింప జేసినాడు కవి. కృష్ణశాస్ప్రిగారు తమ అంతులేని 

దుఃఖాన్ని ఒక్కొక్కప్పుడు దీర్చసమాన భూయిష్టమైన శెలిలో 

(ప్రతిబింబింప జేసినాడను కుందాము. "జీదులకూడా కొన్ని చోట్ల 
ఎందుకు దీర ముగా (వాసివాడు ? దానికి కారణ మడగటానికి వీలు 

లేదు, ఒహ్కొకప్పుడు నరళ భౌ వాలుకూడా థీర్ణ నమాసబం ధాలలో 
వ సవి, 

అజో 

కక్ అరుణ రాగనోదయోన్నీ లి తాంబుజమ్ము 

బారుచం ద కర న్మేరకైరవమ్ము 

బవన పగిరంభ పులకిత | పసవచయము”! 

ఈ పాదాలలో ఉల్లేఖించిన వస్తువులు చాలా నరళమెనవిం 
అందమైనవి, హృదయంగమమైనవి, “నూర్యుశు” ోచం[దుడు,” 

గాలి,” వీటితో సవహాజమై(తిగల “కమలం” కలవి “వువ్బం.ి” 

చక్క-ని వస్తునమూవాము ! అకారణ నవాజమైతీ సమ్మిళితము ! 
దీర్గ సమాసాలతో చెప్పడమెందుకూ అనకూడదు ! అట్లా అన 
టానికి మనకధి కారము లేదు! వచ్చిచె. కవికుమారు డేమిచేసాడు* 
వెనకటి కవికుమారులు పెద్ద సమాసాలు (వాసినప్పుడు మన 
నవ్వులు వాళ్ళనా వేవిస్తూ ఉంటారు. ఇతకుల ననడ మేకానికవి భావ 
పూన్నవృాదయము మనము చెప్పినట్టు వింటుందా ? అందుచేత దుఃఖ 
కాలములో “ఇటువంటి (డావిడ(వ-ణాయామములో మేడ్చాడాి”అన 
డమువాలా తెలివితక్కువ ! 4 నహృదయు డనవలసిన మాటకాదు. 

*జటిలంగాడన్నా కర్కళత్వము లేదు ! సరళపదాలలో-నే వచ్చినవి | 
శోకవిత్వమందరికీ అర్థమయ్యేటట్లుగా (వ్రాయాలంళే ఎవ్వరు (వ్రాయలేరు. 

“ఓచతురాస్య వంక కలశోదధి ఫపూర్ణళళాంక 'అని వాయడ మెందుకు? ఓ! (శాహ్మణు డా? 
అనిన గాని, క పవరయ్యా 'ఆనిగాని (వాస్తే చాలదా అంళే, క్రీ శ్రీం చెప్పినట్టు ఆ 

“౧౦౦6” అనేది యిప్పటికవులశే గాక అప్పటి వాళ్ళకు కూజా ఉన్నది. 'ఆ పటీరాచల 
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పెన వైధర్మ్య్వనహితముగా దుఃఖమెంత జటిలనమానరూపముగా 

కవికునూారుడి హృదయగర్యముశేనుంచి వచ్చినదో కృష్ణ శా (స్రీ 

గారివ్రాత చూసినాము. ఈ సమానము చూడండి. “హాతవిధిక్సుభిత 

(పధమాను రాగ శేఖాపరిభాత యానన సుఖ స్పృహలలో (వేదుల) 

ఇటువంటివి నహృదయులశకే కొంచెము కష్టము కలిగిస్తవి కాని 
వాళ్ళక్కూ-డా అనహాజాలుగా కనపడవ్ర “మెల్లి౯ సుఫుడ్ తత్వాలకు” 

కనపడవచ్చు! వాళ్ళకు నా సానుభూతిని అంద జేస్తున్నాను | 

కనిసముయాలు, అలంకారాలు : 

పీళ్ళుప యోగించే కవిసమయాలనూూ అలంకారాలనూ 
కొంచెము ప రామర్శిడ్దాముం వీళ్ళకు కవినకమయాలం కునూ, అలంకా 
రాలం శునూ, నై రాన్యమని మొదటమొదట చెప్పుకు నేవాళ్ళు, ఇటు 
వంటివి ఉపయోాగించక పోవటమంటూ ఉండదు, ఎందుకంకు వాటి 

ఉపయోగము మానవ(ప్రకృతిలో నే ఉన్నది, * ఒక కవికుమూారు 
డంటాడు : 

64 స్తనథారమున నృత్య వెంనరించు కొనున 

బంగరొడాణంబు బహు చితగతి (గ్రాలక” 

“అఆ శోణి పర్యంతమ్మిక్రుత శిరోజరా 

జితశోభ నాంగియై 50990 968 జా సుబ్బ న్నా చార్యులు 

చె రిం డలంకా శాలు యెంత (ప్రాతనో చెప్పడానికీ వీలం 

చేదు ! అధమం వెయ్యేడ్ల వయస్సున్నది ఏటికి? ఈకింది వేదుల నారి 
గ్తములో __ 

పళ్చిమా చల హీవకా-చల ఫూర్వ దిశాచలంబులకో ఆనీ సీద్దుడి చేత ఉస్పీంచి నాఢడం"టే 
ఆపట్టున అట్లా (వ్రాస్తేగాని ఆ అందము రానేరాదు. ఆసమాసయు ఎందుకు జీసినాడో 
ఆ కిల్పాగ్ని (గహపీంచలేనంతమ్మా తాన ఆది పనికిరాదనటము వివేకము కాదు.) 

(విశ్వనాధ = ఆం, భప తిక 229.40 | 

ఈ** ఇప్పటిీ కాౌవ్యాలలోనూ ఉపమాది అలంకారాలు తేకపోలేదు, కానివాటిని 
ఇఫ్పేవిఛానము కొ త్తగా ఊండవచ్చు” (ఇందోగంటి” భారతి 1939 మార్చి) 
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రింటిగా చేడి ని 

ట్టూర్సు లెగబోయుచును, 

జంట దొరగిన పడుచు 

చకవాకి విధాన” 

కని సమయమను కూడా వాల్మీకి అంత పాతది ! 

కపెదవ్ర తెడచీని దంతకౌముదులం పర్వ! 

'వింబఫలములబోలు నీ “పిదవ్రలెపుదు? 

6ంగ్ధిగర్భ్ళోలద్బడ బాగ్ని శిఖ లి 

చూచినా రా కవినమ మాలం జే వీళ్ళకు యేవగింపు పైశేకాని, 
అనలు వృాదయములో లేదని కేలుతున్న ది,*ఇటునంటి దృష్టాంతాలు 
అనంతము గా చూపిం చవచ్చు. వెనకటి వాటిని (గహించడ మే కాకుండా 

నూతన కవిసమయాలనూ,అలంకొ రాలనూ కొన్ని టినిసృవ్షీంచినారు, 

కవృడమిపడంతి కోడెతన ప్రుంజిగినా మొల కెత్తు పచ్చిక౯ో 

ఇది రాయ హోలు వారి ఉ(క్పేతమ, కాని (స్ర్రీకి కరడ” జిగి తెప్పించి 

నాడు ఆమాటకు “యావనమునకు సంబంధించిని అని అర్ధము 

అట సగబటు పొమళతో * 
ల య 

చెప్పుకోవలె, నండూరు; అన్నాడు వెంకీ వెంబడి వెన (సియ్యుై ! ఎంత 

రనవంతమెన ఉపమానము ! భావములోనూూ ఆకారములోను 

కూడా సామ్యము | లోతుకు దిగితే కొంచెము చైధరగ్యము కనపడు 

* *వొనలచ్చి మనిపించు నా యెంకి? ఆన్న =r యిట్టిజే 

ఇట్లాగే బ. అప్పారావులోనించీహూడా చూప పవచ్చు 1 
“కలంవశేకుల నీ కన్ను గవకరంగ) = మల్లవరపు 

వదలం తెల్లని త్రాచు పడగలావిరిసింది 
“ఏటికడుపువడాగి తోటనిదుకోయింది 
'పతిగుట్ట మొగిలితోడుని 

“వోనుపో స్త స్వచ్చ మై లేరుకొన్న మసోపోరు9 (-పేకుపోలిక్రీ 
6త్రదుతాత్త్ర సమాధి మృత్తికకో ఎాషవి మచ్చుకమ్మాత్రమే 1 

26 

64 
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తుంది! కాసి అలంకారాలు అఆపాతతః విషయ గవాణసాధ కాలె 

ఆనందింపవేసై ! 

వేదులనారిని ఈ (శీిందిపాదాలు ; 

“కట్బు-చీల్చిన ఛారుణీగ ర్భృమంచె 

కోనులాంకురములం చాటుకొనెనుగాది 

ఈయన  అర్హాంతరన్యాాన ముపయోగిస్తున్నాననే భావ 

మున్నదో లేదో ! పడిపోయినది ! 

“శో లకరిపహాట పాట జడితుంపరలకొ చెపి (నింపగా 

దలచి కులాక్ర లంక" ¢*' 08 ఫం? 

కవి నమయసహితాలంకారము కూడాను, సెది! ఈవిధ 

ముగా ఉదావారణ లియ్యవచ్చు. మొ_త్తముసిద వ్టి నన్ని టిని 

చూసే వీండితొరముగా తేలే జేమిటి! “వెనకటివాళ్ళు ఏళ్ళను 

నిందించడ మూ, వీళ్ళు వాళ్ళకంకు పొడిచి గెలిచామనసీీ అనుకోడ మే 

కాని దాదాపు వెనకటి వాళ్ళ సామ(గీని, పదాలను, సమ మాలను, 

అలంకారాలను ఉపయోగించినారు. శాని వాటి సమ్మేళనము 

లోనూ, యేరుకోడములోనూ, దృక్పథములోనూ, భిన్న త్యముఇూవి 
కొన్ని నూతన కల్పనలుచేసినారు, * ఈ కాలముళో నూతనపద 
జాలము వచ్చి భొవను విశాలము చేసినది. నాగరకతతోకూడా 
నూతన భావాలు అవహిస్తున్నాయి. - కాబట్టి ఆభాషను ఆభొ వాలను 

'తెల్పడములో (గ్రంథము నూతనమైనది ! ఇదొకవిచా రానికీ, నికని 

3% నోరి నరనీంహాళా క్ర్రీ'గారిట్లాగన్నా డు ఒకచోట! “ఈ లోకములో చిత్ర 
మేమంటే పాతదే మళ్ళీమళ్ళీ కొత్త గా కనపడుతరా ఉంటుండి. అటునంటిీ నూతనత్వ్య'మే ' 
ఈ కాలపు 'తెలంగుకవిత్వములో ఉన్న ది. ఇది సమంజసమే ! “క్షతోక్షలో యన్న వతా 
నుతి అన్న ప్పుడు లాక్షణీకునిదృష్టి యిజే 1 

“వూర్వాలం కోరికలు చెప్పిన నార్హాలకు ఇప్పు డవలంబింభో మార్జాలకు వివరాల 
లో-నే భేదంగాని ఆసలు (పధానంలో లేదు, ఎప్పడూ అట్లాంటి భేదములేదు, 
ఉండదుభాడాను.' = విశ నాథ; ఆంథప, తిక, 27.940 
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నానికీ పాొ(త్ర మెప్పటికీ కాదు ! తిక్క. నాదులకం కు శ్రీ)నాథాదులు 

నూతనత్వము భూప లేదా ? అంతకంశు నూతనులు ఏవి చేశిలింగము 

పంతులుగారు ! రాయ(పోలువారు ఈ నూతన సంఘర్షణయొక్క_ 

పరిణామము. ఆయనదోవకూడా పాతగిలుతున్నట్టు కనపడుతున్నది. 

ఈ నవ్వత సహజముగా మెక్సైక్టీవచ్చిననక్షైు కనపడుతున్న దిగాని 
a గాం ౬ 

హాశాత్తుగా ఆకాశ మునుంచి పడ్డదని అనుకోడానికి ఎంతవమా[తము 

వీలు బేదుం 4 

గథనము : 

ఈ నవ్య తారహస్యాన్నీ వెనకటి లాతణికుడు నిర్వచించ నే 

నిర్వచించినాడు, మూడండి | 

“త ఏవ పదవిన్యాసాః తావీవార్ధ విభూతయః 

తథాపి నవ్యంభవతి కావ్య(గథన కొళలాత్ర్ ? 

ఏళ్ళు నూతన పదాలను సృృష్టించినారా ? లేదు కాకపోతే 

వ్యావహారిక ముగాఉన్న కొన్ని పదాలనూ మరికొన్ని పరభాపాపదా 

లను సారస్వతములోనిక్ చేర్చినారు. ఈపజాలకు ఏళ్ళు సృష్టీక రలు 

కారు. ఉన్న పడాలకు ఉన్న అర్థముకంమే భీన్నా ర్థాలు కల్పించినా రా? 

లేదు. (పతీపచానికీ సహజమైన అభిధార్టమూ, అదిపట్టకపో తే ఉంచే 
లశ ణాపమరా, అట్లాశోఉన్న ఏ 1! * పోనీ వ్య ంజన నేమైనా యొక్సువ గా 

వాడి పదాలకూ పదబంథాలకూ నూతనరసవంతమెన అరా లను 
గ్ా యణ 

సహృదయులలో కలగ జేసినా రా అం కేపీళ్ళలో వంంగంం౦ంకం కు 

వాచ్య మెక్కు-వ, అవే పడాల అవే అర్థాల శే యిక నవ్యత యెక్క-డ 

+ “కాబట్టి శేటికాలపుక విశ్వము కొందరన్నట్లు భావరాని ఆపండితుల అర్లము 
తేని గోష్టి కాదన్సికొంద రన్నట్లు శేవలము ఫూర్వకవిత్వముతో సంబంధము లేకుండా 
ఫూ ర్తిగా యిప్పటివారి (ప్రజ్ఞాని శేవమువల్ల సృష్టింపబడిన అవూర్వసంస్థ్టయున్న్నూ కాదని 

తోస్తుంది.” = భారతి 1009 మాక్సి. 
త్త ఇం(ద్రగంటివారన్న మాటలు చూడండి 

మాటలూ అర్ధములూ వూర్వఫు జీ అయినా, కూర్చు "జీర్చువల్ల కాబ్యాలను 
నవ్యములంగా చేయవచ్చునని సాహీత్య జేత్త లన్నారు" జ కరతి 1989 తమూర్చి 



$99 నవ్యాంధ్ర సాహిత్య పీథులు 

ఉన్నది. వాటి[గంథనములో ఉన్నది ? వి శేషమూ నవ్య తామ 

ఈ]|గంథము కావ్యానికీముఖ్యము, ఈ(గ్రంధ నమువల పదసమ్మేళనానికి 

ఒక అపూర్వ ఈ), నవ్య తావస్తున్న ది. ఆ నవ్య తే ఇప్పుడీ నవ్యుల 

నవ్యత! రెండు డాహూరణాలిస్తాను. నూ ర్యా న్తమయవర్ష నము చూడండి, 

“పళ్చి మాశానికవతువర్ణ రేఖ 

లాకటొకటి చేరపుచు బోవ్రచుండె 

గగనదుళ్ల పు తూర్పు బంగారు తలం ప్ర 

“తెరవబడీయె శేరాజరుదెంచునంచు' 4 అ వేదుల 

'శండు దిక్కు.ల రాగము. ఒకటే తగ్గుతున్న ది. రెండవది 

(క మాభీవృద్ధి పొందుతున్న ది. మొదటి (క్రమ మణ్యాన్ని ఒకొక, 

శేఖచే పొద్దు చెరువుతూ పోతున్న దనీ, రెండవ కమాభివృద్ధిని తలుపు 

తెరచేటప్పుడుండే (క్రమముగ చి(త్రించడమున్నూ దీనిగోఉన్న నవ్యత! 
ఈమాటలు విడివిడిగా మన మెరిగినవే ! కాని ఏటి నమ్మేళనము' వళ్ళ 

ఎటువ టీ నవ్యత వచ్చినదో చూడండి ! ఇంకొకటి , 

*షక్షీ వలె నా కాళనిర్మల 

పక్షములం లేవంచెరుతగక 

4 “తెరచుకొని తూర్పుతల్చు బంగరు "వెలుంగు 

దెసలమసీమంప నొకనింత కేరకదలె” 

కగములు"గా జిమ్ముకొనుచు “దీకటుల పొగులు? జాక్ వ రౌాముం 

*దీనికి మౌతృేకే 1906 (పొంతములో ఉన్నది చూడండి పాల్ (Pal klea) 
అనే ఒకచ్చితకారుడు “The hero with the wing” అది చితీంచినాడు! దాన్ని 
గార్చి విమర్శకుడంటాడు. ‘The one-winged human being who yearns to 
fly and is for ever rising into the air and crashing, martyr, invalid,... 
and fool.’ (Modern German Art) ఇందు ఒక్క. రెక్క... మునజీవులపలికి శెక్క..లే 

య 

లేవ! అక్కడ ఎగరడానికి (పయత్నమ్బు పడడము సకారణన్యు ఇక్కడ పక్షాలే 
లేకండా, ఎగరాలనుకోడము ఆజ్ఞానమో యేమిటో! 
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ఎగరవ లెన నే కోరికా, రెక్కు_లులేవని జ్ఞాపకము లేకపోవడము 

జాపకమువ చ్చేటప్పటికి అయ్యా అని దుఃఖము | క పాకులాడితొల నే 

మాటచేత యత్నము; విఫలత్వము, దుఃఖము, స్ఫురిస్తున్నవి | 

ఈ(గథనమే కావ్యానికి రమణీయత నిచ్చేది, ఈనవ్యలె మన నవ్య 
కవులు సాధించినది ! కాబట్టి వాటికి రమణీయత్వ మొచ్చినది ! 
కావ్యత్వము సంపూర్ణముగా సిద్ధించినది ! 

పర్యవసానము: 

"వెనక విపరించిన పేర్ళ వాళ్ళలో జాదాఫు అందరిని స్పృశించి 

నాను, ఒకవేళ ఎవరై నా ఒకరిద్దరు మిగిలితే వెనక చెప్పినమాట లే 

వాళ్ళకుకూ డా వర్తి స్పవి, 

రాొయ|పోలు, బనవరాజ నండూర్ల కవితా(నవంతి (పవహి 

స్తూనే ఉన్నది, ee కా న్యాలు ఒక దానివెనుక ' ఒకటి 

వస్తూనే ఉన్నై బసవరాజు ఉట యేటిగానం” అచ్చెనది. మిగిలినవి 

తయాళాతున్నవిః నండూరు ఎంకిపాటలు దేశమంతా, *యువకుల 

నోళ్ళల్లో మూరు[మోగుతూ ఉన్నవి. అప్పారావుగారి “ముత్యాల 

నరొలూ”” నీలగిరి పాటలు” దేశమంతటా వునఃపున పళనముచేసీ 

కనికుమా రులు వాటి ననుకరిస్తున్నా రు కృష్ణపతమృచ్చైనది. చేశాన్ని 
దుఃఖములో ముంచేసినది. వేదులవారి కవితాధారను పష్మతికలో చదివి 
"బీోశము అస్లా దిస్తున్న ది. దీపావళి తయారాతున్నది. రామి రెడ్డిగారు 

తమ సహాజ కవితా భురీణా లైన కావ్యాలను రచించి అచ్చు వేయించి 

అఆనందింపచేన్తున్నా రు. కొందరు కీ  ర్థిశేషులై దేశము తమ్ము స్మరించు 
కు నేట్టు చేసిపోయినారు, సభాపతిగారు నూతన మాశరాల నే 

పిస్తూ తాను స్వయముగా దారి చూపిస్తూ, వాద యేక్వరీ త్యాది 

రసవబ్గింథాలను రచిస్తూ, యీ నూతనోద్యమాసీకి (క్రమ(క్రమ 

ముగా బలము చేకూరుస్తూ ఉన్నాడు, ఈకాలాం తానికి 

కొందచరికప్పుడే కవిళా జ్యోతి కొంచము తగ్గుతున్నట్టు కన 
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పడుతున్నది, పెన పేర్కొన్న వాళ్ళలో 1980 తర్వాత కవితా 

సాధన చేసిన వాళ్ళు తక్కున ! శివశంకర కాసి ౧గారి జ్యోతి యితోధి 
కముగా వెలిగి త ర్వాత త రానిక్కూడా తేజస్సు నిచ్చినది. పింగళి 
కాటూర్ల కవి తా(సవంతి “సౌందరనంద” కావ్యక_ర్హృత్వములో విని 
యోగ వకాతున్న ది, ఏళ్ళకు ముట్నూరి వారి (పోద్భలము ఉన్న డి, 

ఈమాన్లాన్ని సంపూర్ణ ముగాఅవలంబించ లేక బౌద్ద వాజ్మయముమోాదికి 

దృష్టీ మరల్చినారు కొందరు, అరవిందుడి యోగసాధన దీనికి 

కొంచెము దోవాదమిచ్చినది, జాషువా నక్షతం" [క్రమ([కమంగా 
శేజోవంత మాతున్నది, కొడాలి సుబ్బారావుగారు + చిన్నతనం 
ఖో నే చాలా అభివృద్ధిని సూచించినాడు, కాని పర మేశ్యరు డాయు 

ర్భాగ్వ మియ్య లేదు పీంగళి నాశగేం్యదరాొవు జనా గ్రాజ్రను సాహీతి 

దాారానే పూర్తి చేసుకున్నాడు. యువకులు కొందరు లక్షణ 

శాస్త్రము చదివి యీ నూతన కావ్యాలను సానుభూతితో విమర్శిం 
చడము మొదలు పెట్టినారు, వీళ్ళ యి పని యీ కవితో (ప్రచారొ 

నికి బాలా సహాయము చేసినది, 

స్మాహితీప్రతిక నెంత ఉత్సావాముతో నడివినా, కవికుమారులు 
పోషించినా అంతరించటము విచారకరము. ఇంతలో బందరులో 

“నారద” లేవదీసి కవ్రతా శ్రీరామ ళాత్ర్రిగారు ఈ నవ్య సాహిత్య 
(నవంతికి జాలు కల్పంచినారు. అందులో చవెనకటిఎ'రిలో చాలా 

మంది సాధన చెయ్యటము మొద లెట్టినారు, పంచాగ్నుల వారు సార 

స్వత రంగములో (పవేశించి కమముగా ఈ నవ్యసాహిత(్యోద్య 

మానికి బలము చేకళూరున్తున్నారు. ఈనవ్య సాహిత్యానికి పండి తాదరణ 
"లేదనే లోటు చాలా తీర్చారు శ్యాస్ర్రిగారు. వీరి సహాయము నవ 

సాహి త్యానికి పెట్టనికోమై (పతి పములను నిరాయుథులను చేసినది, 

లూ వగద్య స 

వీళ్ళలో కొొందకు “భావగద్యం (9086 Poetry) (వాయడా 

నికి (పయత్ని ంచిసారు. అట్లా (యత్నించిన వాళ్ళలో ముని మాణిక్యం 
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అడవి, విశ్వనాథ ముఖ్యులు, కాని ముసినూణిక్యం మా-(త్రము పద్య 

ములో గాని య; భా వగద్యముణో గాని యెట్టి అభ్యున్నతి పొంద 

లేదు. కథనుగహించి దానిలో సిద్దహన్తుడై నాడు, మిగిలినయిద్దరూ 
తర్వాత పద్య గద్య పీధీనంచారము చక్కగా చేయడములో సీద్ధి 

పొందినారు ! ఒకటి రెండుదాహరణ లిసాను, “కవి, ఆనంది” మనే 

చేరుతో మునిమాణిక్య మిట్లా (బ్రాస్తున్నాడు. “పట్టణములుభగభగ 
మండిపోనీ ! అక రాళజూగలామాలి కాచయము, ఆడ వాగ్ని కీలలు, అదా 

వానలోత్భూత ధూవుశకలములు, ఆ కాలవహ్న్నీ నన్నా నండింప 

జేయును! చే నాడుదును! వీణాగాన మొనరింపనసు!” ఎంత భీభత్సము 

పట్టణాలు మండికే నష్టపడేవాళ్ళు వేరు అటువంటి దృశ్యము నిజ 
ముగా చూస్తే దుఃఖం౦ంచక ఆనందముపొం చేకవి శా క్షసిగాని మానవుడు 

కాడు! ఆదుఃఖంచే నిజమైన కవి(వ్రాతలు చదివి ఆనండించేవాళ్ళము 
నహాదయులము మేము! ఇచేచాలు ఈయన ఈ మార్గములో సిద్దుడు 

కాడని చెప్పడానికి తార్కాణము. దుఃఖదర్శనముచేత వాల్మీకి! 

ఉన్హశిద్ర్య శ్లోక త్వ్యమాగతః” కాని యా యనకు యితరుల బాధతో 

కలిగిన “ఆనందః శోకత్వ మాగతః”! ఎందుకీ కృతిమ చిత్తవృత్తులు 
ఈయన పద్యము (వాయడము మానివేసినాడు ! (బతికిపోయినాము ! 

ఆంశతేగాక సభావహాస్య ప్రకృతిలయిన యీయన యిటువంటి 
(పకృతికి తగనివాడు ! అడివి? 

నాకు క్క లేయండీన యడల గాకమివీచికా నఖశిరంబుల నంటీ యంటనట్లు 

నూర్య కిరణ పుం జెలిమి పుట్టు ఇందధనుస్సులలే చెగిరిపోవువాడ, చ మీనంబ నెనచో 

గాతమిో 'ప్రవంతికానీల గ్ ర్మప్రదేశంబుల నీదుచు, (క్రిందికి నింకివచ్చు నీరండజెలం గల 

చెలగాటలాడుచు జలహీమసృర్శలో పరవకుడె యుండువా డి 

జెనకటి భీభత్సము "లేకపోయినా అంతకొంటు లలితముగా 

ఉన్నా, మొత్తము మోద తెచ్చిపెట్టుకున్న భావనగా ఉన్నడిగాని 

+ జమ్మలమడక పూర్షచంద్రరావ నే ఒక సాధకుడు భావగధ్యను (వాయడానికి 

(పయత్నీ నున్నాడు, 
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నవాజముగా వదోదృళ్యము చూచి హృదయా వేదన పొందినట్టు 

ఎంత మాత్రం కనపడటము లేదు ! భావకూడా మిట్టపల్లాలుగా ఉన్నది 

“చెలిమి పుట్టు” అనేచోట “చెలిమి చేత పుట్టు” అని అర్థము చేసుకో 

వఠె! పీచికేలకూ సూ ర్యకిర ణాలకూ సంయోగమువల్లకదా ఇంద్ర 

ధనుస్సు పుడుతుంది ! ఇక్కడో విపతివత్తు! ఆకాశములో ఈ 
సంయోగము కలిగితేగాని ఇంద్రధనుస్సు పుట్టదు ! ఇలా జాన 
దృష్పానికి భిన్నముగా ఉండకూడదు వస్తువు! విశ్వనాథ వారిని 

కొంచెము గమనించండి; 

రంగము కృష్ణానదీ తీరము, ఒక యువకుడు, ఒక బిచ్చకళత్తి వచ్చినది. 6ఒకభిద్బ 
ఫుది ! (పౌఢవయః పరిపొక ! మేని చినుగు ప్రట్టముదికి యొ న్నేంచైైనకో నీ డబ్బులడుగు 

కొనుచున్నది. ఇచ్చినవారిచ్చిరి 1 లేనివారులేకు! ఆమె దీనము లైన కనులతో నతేని 

కడకో వచ్చినది. ఆతడు కను లెత్తి చూచినాడు, ఇద్ద రిచూపులు కనిసినవి. ఆమె వద 

నాంత్ మనోజ్ఞ లేఖభాంతరమ్ముల మన్మథుడు నివాసమున్నాడు ఆ కనులయందము 
రతికి రలవంవుళి 

కోంత ముచ్చటగా ఉందిది! ఒక విధమైన అవ్య క మధుర 
మైన _శొవ్య లేకాకుండా, (హస్వవాక్య-పరంపరలో, వాటిలో ననూ 
నాంళొలలో ఒక మధుర మైన లయ ఉన్నట్టు గోచరమాతున్న ది. 
“వదనా: త “శేఖాంతో పదాలూ, “ఇచ్చినవారిచ్చిరి "లేని వారు 
లేరు" మొదలైన వాటిలో ఒక అవ్యక్త మాధ్గు గ్యమున్న ది. “మన్య 
థుడు నివానమున్నాడుూో “రతికి తలవంపు. యీ నుడికారాలు 
పద్యాలలో ఉండవలసినవి. అందుచేత పద్య వా తావరణము కొలగ 
వేసినవి గ ద్యానికి గణాలుగాని మాకత్రలుగాని, శేక పోయినా, 
ఒక విధమైన శబ్దసామ్యు ముండడమువలన ఆ పదన మ్మేళనానికి కొంత 
సొందర్భము వచ్చినది, ఈయన యశ క్తీత రాత యాయన (వాతలలో 
కంతో_క్తిగానూ, నహజముగానూ, హృదయంగమముగానూ, రనవం 
తముగానూ పాఠకులు చరాసారు, అడినీకూడా త ర్వాత ఈ మార్ల 
ములో సిద్ధిపొంచటము సులభ సాధ్యముకాదు 
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రచనలో చేసిన కొన్ని మార్పులు: * 

పద్యాలలోనూ గీతాలలోనూ కూడా కొన్ని మార్పులు 

కనిపిస్కె ! కొన్ని చూపిస్తాను, ముఖ్యముగా మార్పు కలగ జేసిన 

వాళ్ళో నభాపతీ, కృష్ణపక్ష ర్వా కూడా ఉన్నారు. 

1. నమవృ తాలగో నాలు పపాదాలుకాకుండా రెండేసేవ్రాయడము 

“ కృపాంవమహాపగం దొడరి యాడుచునుండ జలాంగ నాన్వయం 

(గాహనిబద్ధ దివ్యతర గాతుడ వై వసియిం తె లోతున! 

అది “అజ్ఞాతమి(త్రమ” నే ఖండ కావ్య వైఖరి, కెండేసి పాదాల నొక 

వృత్తము 7 విభజించినాడు శివశంకర అత్తగారు, (ప్రాన శెండేసికే 
ఉంచివొడు, ఈ రెంటిలోమా (త్రము యతి _పానలను పాటించినాడు, ఈ 

ఖండ కావ్యలీర్షిక నాకు ఫొంచిముబాబుండ లేదు! కాని కవిగారు బుద్ధి 
పూర్వ్యకము వెధరడ్యము గల రెండు భావాలను కలపదలచుకున్నా 

రేమో తెలియదు ఈ పద్దతి గీతము మొద,లెన చేశీయ ఛందస్సుల 
కూడా వర్తింప జేసినాడుం*ః చానితో వారి దేళ్యము( ఛందో భంగం) 

కనపడుతుంది, ఈ ఛందోభంగ మొక నూతనమాంము. 

2, ఇష్టమొచ్చినట్లు పాదాలను గణనియమముగాని, మోత 

సీయమముగాని లేకుండా విభాగము చెయ్యడము చూడండీ (క్రింది 
గీతము 4 

‘ll. భయిగర్జితములు లి. ఆకాశవుందహాసములం 

2, వినను చున్నవి త్. కనవచ్చుచున్న వి. 

త్తి త్తి చి 

* ఈ మార్పులు 1930 వరకు వర్తి ంచేవి. తరవాత యింతేకంెటి పాలా ముఖ్య 

“ పద్మావతీ చరణ. చారణ చక్రవర్తి చూడండి. 
+ ఇటువంటివిషయ ములో ఆల్జనుహక్ష్మ్సీ అనే ఒక ఆంగ వీమర్శకు డిట్లా అన్నాడు; 

‘‘ Metres whose ౧౧౫౧౧౧05... 24 are strong, resistant and practi- 
cally invariable offer the poet a kind of short-cut to musicality. 
They Provide him both a ready-madle, reach-me-down music, He 
does not have to create a music appropriatey modulated to his 
meaning; all he has to do is to shovel the meaning into the mzving 
stream of the mete and allow the current to carry it 2100౯” 

29 



604 న వ్యాంధ్ర,సాహిత్య వీధులు 

క్ చా హృదయవీణకు 

6. ఒక్కు_టియె తీగ 7. ఓీసఖీ 

ర. నా కవితాచేనికి 

9. ఒక్కటియె పాట 10. _ ఓసజ్ఞ 
11. నాకు, 

12. ఒక్కు_టియె వస్త్రము 18. ఓసఖీ 
14. నాకు J 

15. ఒక్కడే (కోత 16. ఓభఖీ 
% ఎ శ 

17. కటిగువాలో లై, కూర్చు న్నాడు 

18. నల్లనినది 2. సూర్యుడంతవృద్ధుడు 

19. ఒక్కటి 26. అంతేకన్న వృద్ధుడు 
20, పొయమన్నది 27. అతడు 

21. దాని 28. ఇందధనురంబర ముల 

22, రాతిగట్టుప 29. చేయనున్నాడు 

28 ఒక గాడు 

దీన్నేమనవలెనోనాకు తెలియకుండా ఉన్నది ! దీన్ని సామి 

ఫీీఆనంద ఆచార్య అనే ఆయన (వ్రాసినాడు, ఈ విధమైన రచన 

యిప్పుడు కాలములో చాలా కనపడుతున్న ది, ఇబువంటిఛానికి పునాది 

1928 సంవత్సరములో పడ్డదని దీనివలవ తెలుస్తున్నది. ఇది ఇంగ్లాం 

డులో యుద్ధానంతరము వచ్చినమార్చు. ఇబేగాక ఛందస్సునువాటిం 

సక పోవడము కశబ్బసామ్యుముమా(త మే వాటించడము (Rhythm) 

గణవిభజనము మిద బొత్తుగా దృష్టిఉంచకపోవడ ము మొదలై నవన్నీ 
ఆచార మైపోయినై ఇంగ్లాండులో నగల ర్వాత | ఈ క్రింది 

చాక్యాన్ని గమనించండి : 

“ Poets juggled with new words and new forms, They tried 
new Rhythms in all kinds of combination possible and impossible.” 

ఆ What is that mother? 
That, bear, is a wood. 
Can we go in? 
Yes, if you like. 
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దీన్నిబట్టి వరికుచే స్తే సరీగా అట్లాగోఉన్న పెపంక్పులు,. పొద 

నమతను గనక అోచిస్తే 2, ఉపంక్షులు నవమాలు 5, 6, 7 ళ్ళు 8, 

9, 10 (క్రమముగా నమాలుగాఉనై్న ! 11, 1, 18 ళ్లు 14, 15. 

"16 లకు నమాలుగాఉన్న? అక్క_డనుంచీ అల్లరి మొదలు పెట్టినది, 

నమతకూడా, కం శేఉన్నది నీక పో తేలేదు, గీతమం తా యిట్లా గేఉంది 

అంగ్యనియమాన్ని ఇూదాము. 1,లికలిగిఉన్న వి; 9, శ లుకలిగి ఉన్నై! 

“పీ కు” “దేవికి” విభ కి సామాన్యము “తీగ” కూ “పాటొకూ అతుర 

నంఖ్యాసామ్యము; తర్యాత శబ్బసామ్యము కొంతఉన్న ది, కర్త గబ్బి 

శీమూర్లు కనాక్సక రెండుమార్లు వచ్చినవి. త ర్యాత మళ్ళిఅడివిఈరచన 

నవ్యములో నవ్యము. ఇదొక నూతన గీతమార్తము, + 

కి చేలీయ ఛందస్సులను వాడటము : గేయాలలో బహుళము 7 

మాతా ఛందస్సునే వఃడినారు, ఇత రాలలోకూడా  చేశీతాలైన 

గీతము మొడలె నవాటిశే (ప్రాముఖ్యాన్ని ఇచ్చినారు. ఒకొ్క_క్క-ప్పుడీ 

ఛందస్సులు సంక రముగా సాడా ఉండటముకద్దు, భిన్న ఛందస్సులను 

నమవివముగా ఉపయోగించడము ఉంటుంది. ఈవిధమైన (వాతలు 

వాలామండది (వాసిన'రు, ఆంగ్లములో కొన్ని ఛందస్సు లున్నై ఇటు 

నంటివి. వాటిననుకరించడము మొదలు పెట్టినారు ఏళ్ళు. 

4చిన్నిప్రూ'లేవా దేనా ని ? EA 

తన m1 

క శ్నెవలపుల వీడెనా 4 Gy 
లో 

What's this mother (1 Ss 

That’s is a tree, dear. 
And this? And this? And this? 

All trees dear. 
And this? 
That’s is a tree, too, | think only it has run a little wild. 

Oh mother, where’s the wood gone to? 

It is still here, dearest. We are in it; 

but you can’t see for the trees,” 

ఈ దాహరణము ఛందన్భుకు మామే, 'సెఅనువాదములో “wood” కూ 

“trees” కీ భేదము చక్కగా తెల్పిచాడు కవి. 

+ Metrical confusion 

Mey 

i 

న నం 
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తన 

చిన్ని లన్ని యు వన్నె లన్నియు 

మున్నులో గోలగ్నయెనాల్థో 

ఇది అసమమాతాఛందస్సు గల గేయము ! బాగానే ఉంది. 

త ర్యాతది చూడండీ. 

జ కాంతం నెరుగని కన్ని గాదా ని 

సిస్టవీడని మొగ్గగాదా ? 

మొన్న వెంన్న "నె ముద్దువల్లిని 
చెంసలం దీరినుగా 15 

ఇది మరోకరము ! ఇలా ఛందస్పమ్మేళనము ! “కన్నీటి కెకటా 

లలో వెన్న లేలా” అనే గీతములో ఎన్ని రకాల ఛందస్సున్నదో చదు 

వరు లెకుగుదుకు ! ఈ (క్రింది 'వేదులవారి గీతము తిలకించండి ; 

తూర్పువాకిటిగూట తొలివివ్వె “వెలిగించి 

తొగఠు పావడనంజ తొలగిపోయెడు వేళ, 

కకింటిణా వేడి ని 

టూరు తెగబోయచును, 

జంటవొరగిన పడుచు 

వకవాకీ విధాన 

ఈ సమ్ముగకేటాన ఏ సఖునికోసమె 
గాసి జెందుచు:?ంటివో సఖీ | (పీయసఖీ 1౯ 

చః (కీందిదికూడాను ; 

కనాలని "నేడు బృందావనము విరిసినది, 
నాలో నె సేజె యనునాతటిని మొంరసీనజ్రి 

వీ వసంతానిలమొ 

ఏ గాన కలకల వెం 

ఈ నా యొడదనింజా నిండిపోయినది 

ర్డీ దివ్య గాయ'కా § 

కీ (ప్రాణనాయశకా 9 

ఏది యింకొశ్ళ మా గూదరా నీ మురళి లా 

మనోవారమా(తా చందోగానం ! ఈ విధముగా అనమపొ దాలు 
గలా ఒకొకప్పుడు సమత లేని, ఒకొకప్పుడు నమవిపవూలు 
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సామ్యము గలిగ్, సామాన్యముగా అంత్యనియమము ఉండేరచనకు 
(వారంభించినారీ కవీకుమవూకులు, గురజూడవారి ము త్వాలన రాలు 

చాలా మంది అనుకరించినారు ఈ గీతరచనము నుళఖ్బారావుగారు 
కూడా అనుసరిస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఈవిధమైన గీతీ వైవిధ్యము 

చాలా ఎక్కువైనది. లయ[పధాన మవడముచేత ఈమార్చు 

(పశంననీయము, 

4. చంపుఇఖలను బొత్తుగా వదలడము. ఈ కవికుమారులు 
వెనకటి వాళ్ళవ లె గాక పద్య వాక్యాలలో గద్యను బొ త్తిగా తీసివేసి 

నారు.ఇది ఒక గొప్పమార్పు. మనళు ముదటనుంచీ చంవువులుగా 

(పబంధా లుండడ మలవాటు ! దాన్ని ఏళ్ళు మార్చడము సమంజ 

సము! ఇదికూడా ఇంగ్లీషు అనుకరణ మే! 

ర్, పద్యసం ఫ' మణలు, పద్యకథలు ; వెనక రామిరెడ్డి గారిని 

గూర్చి చెప్పినప్పుడు పద్యనం భాష ఇలను గూర్చి చెప్పినాను, ఈకాలా 

నికి దగ్గిరగా నే “కోకిలాకాకం” అనే శీర్షికతో ఒక కవికుమారుడు 
పద్యకథను (_వాసినాడు. నభొపతిగారీ దోవన చాలా సాధనచేసి నోడు 

ఆయన పద్యనాటిక లిప్పటికి దాదాపు 10 కి మిలచినై ! పద్మావతీ 
చరణ చారణ చక్రవర్తీ త్యాదులు ఆంధ దేశములో యునకుల 

కందరికీ పరిచితాతే! వాకో వాక్యాలని పద్యసంభాపణల నే "వేచే 

చీరుతో వాడినాడు అంబడిపూడి వెంకటరత్నం పద్యక థలు 

(వాసేనాడు రజనీ కొంత రావు. పన్యాల రంగ నాధిరావుగారలు 

గేయనాకటిలనూ (వాసినారు, వావిలాల సోమయాజులుగారు 

కసా౫గంధి కాపహరణము* అనే సంగీత రూపకాన్ని రచించినాడు, 

"లేడియోచ్వారా అనేక రూపకాలు పదర్శితా లాతున్నవి కూడా 

6. పద్యపాదసంఖ్య కంతులేక పోవడము. ఇ దేమితప్పు కాదు 
గాని, పాఠకుడిలో ఒక విధమైన విసుగును కలగ చేస్తుంది కొంత 

చడివిన తర్వాత ఇదికూడా ఆంగ్లసారస్య్థతము మనకిచ్చిన ఊహే! 
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7 గడ్యనాట కొలు ఒకవంక పద్య నాటకాలు సభాపతీత్యా 

దుటు (వాస్తూటిం కే, యిం కాకొందరు కేవలగద్యనాటకాలు (చాయ 

టానికి పూసినారు, ఆంగ్ల నారస్వ తములో గద్యనాటకాలు రచిస్తు 

న్నారు కవులీ కాలముగే, వెనుక పానుగంటి వారిసిగూర్చి చెప్పి 
నప్పుడు యోవిషయము కొం చెము చెప్పీ శా ను+గ ద్య పద్య నాట కాల పర 

ర్పర గుణాగుణాలు చెప్పటమనవనరము రనపోవషణ పద్భముంశేనే 

గాని జరగదనటానికి వీలులేదు, కాని భావము లయనహితముగా 

వెలునడడము సహజము. గద్యనాటకాలు సర్వజనము తెలుసుకో 

డానికి వీలుంటుంది. పద్యముకూ డా భావ (ప్రధానముగా ఉన్నస్టల 

ములో ఎక్క-డెనా ఉంకే నాటకముోో రనవువ్న గలుగచేస్తుంది, 

దీనికి దారి చూపిన వాళ్ళు పూర్ణయుగము భోనే ఉన్నారు. కాని 

నవ్వులు ఈ విషయములో బహుళముగా కృషి మొదలు పెట్టినారు. 

చింతొదీక్షి తులు మొద లెన వా. రీకృపి చేసినారు, కాబట్టి యిాకాలనములో 

మూడు రకాల నాటకాలూ పొధించినారు సాధకులు, ఈనాట కాలలో 

వెనకటివ లెగాకుండా చిన్నవి.వ కాంకికలు పళ్ళు సాధించట ము మొదలు 

పెట్టినారు. ఇది సమంజసమే! ఎందుకంటె (వాన్య కావ్యకాల మిది ! 

పాశుగాటి పద్య కావ్య ముగాని, గద్య కావ్యముగాని చదవటానికి పాఠ 

కులకూ, | వాయటానికి కవ్రలకూ ావలసిన ఓపిక లేదు ఖండ కావ్యము, 

చిన్న కథ అభివృద్ధిపొం దిన కాలములో ఏకొంకికలూ?, నాటికలూ 

కరాడా తెచినవనడేము బాలా నమంజనము ! సొహితీనమితి నంచి 
కలలో “వరూధిని * శెలానశిఖరమూ అ నేవకాంకిక లున్నవి, వానిని 

ఆకాశ ముమిోదనించీ భూమికి దింవీనారీ క్ర వులు! 

వీళ్ళు_ఉపయోగించే కొన్ని ఉపమానాలూ, పడబంధాలూ 
అపయుకాలు. కొందరు తొము చెప్పదలచుకున్న భా వాన్ని సృష్ట 
ముగా చెప్ప లేనివాళ్ళున్నారు. అందుచేత డాన్ని అఫుష్టార్ణమనవచ్చు. 
చ్యుతనంస్కారము చాలామందికి నుతమే! అశ్థానుస్యారాలను 
కొందరు వాటించనారు. కొందరు తేదు. చాలామంది వినంధిని 
ఆమోదించి ఉపయోగించినార్కు శకట శేఫను అవనరమెన నలా 
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లభో= అనగా ద్వి తాలలో వేస్తూనే వచ్చినారు. కాని, సామా 

న్యముగా భేదము చూపి చలేదు. ఇక ఛందో భంగాలకు మితి లేదు, 

వనక భూచినాము, ఈ (పకారముగా లాతుణికులు చెప్పే కావ 

దోషా లున్నాయని ఒప్పుకోప లసిన జే ! కాని యివ్వన్నీ బుద్ధి పూర్వ 

కముగా చెసేనాళ్ళ నేమంటాము ? అంతేగాక కొన్ని యిందులో 
గతానుగతికముగా దోపొ' లనడ మేకాని వీటిని అనేకులు పూ 

పాటించ లేదు ! మరిన్నీ భాపా భావమూ, సులభమై అ క 

దినాలలో అ(పయుక్తాలని కహూ చుం కే భావ్యమా 1 నన్నయ... 

వాడని యెన్ని మాటలూ, పదబంధాలూ ఛావలోకిరా బేదు ? 

కాబట్టి ఒక కాలాని కృపయు క్రమైనది,యింకొక కాలానికీ (పయు క్త 

హాతుంది -చ్యుతనం స్కా రము గిడుగు వారి భాపషూనంస్కా.ర వాజాంత 

ర్ఫూతము, నియమ వృంఖలలను (తెంచివేసే దోజులగో ఛందో 

భంగ మొక లోపమా! సభాపతి మొదలైన వాళ్ళ పట్టుదలచేత 
యింకా సాథకులు యతి(వాసలను వదలలేదు ! అందుకు వాళ్ళను 

అభినందించవ లె ! అధునికులు కొందరు ఈ యతిపానలు పడ్యానిః 

గాని, గీతానికిగాన్తి ఒక విధమైన గమనాన్నిస్తాయని వదలక పోవడ మే 
నియమము గాకూడా పెట్టుకున్నారు. కొందరు వీరిలో ఎంతకాలము 

[కిందో ఉపయోగింపబడి యిటీవల వదలిన పదాలనూ (పయోగా 
లనూ చేయడముకూడా కనపడుతుంది, * మచ్చుకు వేదులవారిలతో 

ఒక ఉదాహరణనిసాను : 

6 వాకడ"నె జేర్చి ప్రణయ హీూవాక శీలి [3 

“హీ వాకి శబ్దమిామధ్య యెన్వరూ ఉపయోగించినదికాదు. 
“.ప్రూబారివాయడుగో పువ్వు కత్తులను" అన్నాడు. 

“వాండుగో పదము మానివేసి చాలా దినాలనది మన 
వాండ్లు. “అడుగో అనేది పూర్ణముగా వాడుకలో కెక్కి.పోయినది, 

ఇద శామిరెడ్డిగారి నిర్దుష్ట ఫ"నుకు నమంజనమే ! ఈవిధముగా లోపా 

లను స్పృశించిన తర్వాత కొన్ని గుణాభాసాలను నృశిసాడుం 

వ విశ్వనాథ ఈ పద్ధతికి పట్టుకొ మ్మ అయినాడు, 



610 నవ్యాం ధ్ సాహిత్య పీధులు 

గూధఢత (మర్మ కవిత a 

ఇది ఈయుగములో ముఖ్యమైనది. ఈ శతాబ్దములో దీనికీ 
వాలా బలము వచ్చినది. (ప్రళృతిళాసా? లపారమూగా సపెదిగివోవడము 

చేత (పనివాళ్ళు వస్తువుల అంతస్సును నరీక్లించటము మొదలు పెట్టి 

నారు, అంతస్సు ఎంత వెదకినా అనలు కనపడటముళశేదు, చ కన 

పడక పోవడము కవి త్వానికికూడా పట్టినది. పద్యములో భావన 

మేమిటో తెలియకపోవడము ! తెలియకపోయినా చదివితే ఒక 
అవ్య క్వార్థము స్ఫురించి ఆనందము కలగవచ్చు "లేక be చుకీ 

మాటలునూా (తము సులభముగా ఉండడము? ఇట్లా (వా సే కవుల 

కందరికీ తాము చెప్పే విషయాన్ని లోతుడాకా దిగి పరికీలనము 
చెన్యుడముతమ 3 హో ఉత్పతి తీలయేల అవ్య కృ భా వొలనుకూడావర్లి ంచడం 

ఒకపని ! బంగాళీ కపీం(దుడగు రఏం[ద్రు డీ పద్ధతిలో దిట్ట ! యన 
భక్తుడు ఆ భక్తిభావన్నీ, కేవ కేషిభా వాన్నీ? మిక్కీ-లి వ హృదయంగ 
ము గూఢంగానూ, వర్ణించినాడు ' ఆయన కవి త్వాన్ని 
ఈట్సు అనే ఐర్హాండు కవిమహోక యుడు చదివీ ఆనందించినాడు ! 
ఇద్దరూ 1 ఒకేరకము వాళ్ళవడముచేత ఆయన రపిం(దుడి భావాలకు 
ముగ్గుడె, ఆయన “గీ తాంజలి౫క్టి ఉపోద్దాతము (వాసినాడు. ఈట్పు 
ముపోక వి ప్రపంచము కళ్లు 'తెంచేటవ్పటి! రవిం[దకవనం (పపంచ 
మంతా మెప్పుపొందినది, 1912.1; ప పాంతేముతో 
జన్ శాంజలి” చేతిలో పట్టుకోని వాళ్ళు లేను! పరలో ఆయన్ను 
కని పెట్టలేని భార తీయులకుకూడా ఆయన హ్ మ 

+ Mysticism అచేమాటకు 6' “భావమో గంగీ అనే మాట వాతను భారతిలో, 
కశ్ర్వక్షళ్ళ!? వ్యాసం (వాసిన “కా తి అనే గూఢనామభీయడు. కాని ఆ పదము 
వాడితే వాడిన | ప్రతిచోటా (ప్రక్కనే ఇంగ్లీ షుపదము వోడవలసీవస్తుందని నేను వాడ 
లేదు. ఈపదము బాగా నేఉంది. (భారతీ... వికమా షాఢం) కాని చేను వాడినది 
“అన్యాపదేశళం, విషయ లి గగణంి” ఆకే అరములో ఆఅరము కాక పోవడ చ వఖ్ర్యుల_వాతే 
లలో ఉన్న Mysticism. ఇది ““థావయో?ం” ఎప్పోటికీ'కాదు. 
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“దాట చిల శేదిరా 9 

చిన్నన్న 4 

గూడు చినజోయెరా 1” 

ఆయనకు నోవిల్ బహుమానము లభించినది ! ఈగూఢత వెనకటి 

తరములో చాలాణన్నలతీకి వచ్చినది! శాని యూరపుఖండములో 

యుద్ధమునచ్చి యీ గూఢతకు జబ్బతగిలినది ! చాహీరత్వ్యము 

(ఉన్నదున్నట్టు చెప్పడం) కవితాగనికీ లక్షణ మైనది యుద్ధానంతరము 

కాని యుద్దము మన బే శానికంతగా జెబ్బకొట్టలేదు కాబట్టి యిీగూ 

ఢత మనకు వ్యాపించినది ! ఇది బొత్తుగా మనకు కో త్రదిశాదు, 

దీన్ని మన వాళ్ళ్ళక కాలములో “అన్యాప జేశచున్నా రు” చెప్ప దలచిన 

విషయాన్ని గూఢముగానూ, "బేనిమిోదో అ(పస్తుతముమిాద పెట్టే 

చెప్పడము ! వెనుకటి శతాబ్దములో మన బేశములో కొన్ని భక్తి 

సిద్దాం తాలు బయలు చేంనై |” వాటిలో ““అచలో సి సిద్ధాంత మొకటి ! 

ఈ కఆచలిీ? సిద్దాంతము. ఆంధ చేశములో వాలా (పవారములో 

ఉండేది! ఈ సిద్ధాంత (ప్రచారము కోసము కొన్ని పాటలుకూడా 

రచి తా లెనవి, 

గూడు చేహమూూ, చిలక అత్మ, ఆత్మ లేని 'బేహము చిన్న 

బోయినది ! గూఢత అనగా ఇట్టిది ! *తొమిిది ద్వారాల కొంపో 

అన్నారనుకోండి ! నవరం(ధాలూ, అవికల శరీరమూ అన్నమాట 1 

ఈగూఢత నీ నవ్యక వులు పట్టుకున్నారు; రాయ(పోలువారి దగ్గిర్నించి 

దీనికి భోబడి పోయినారు! రపీం(డాదులు" భి దీన్ని! ద్ని 'న్యయింప 

సి తఠ మూలములేని బట్టబయలం యేమి లేదు” వంటివెన్నో ఉన్నై ద్భష్టాం 

తాలం. పోతులూరు వీరబహ్మామ నే (ప్రవక్షబహు శివ్యగణము కలిగి అనేక పాటలను 

రచించినాడు ఇటువంటి గుణముకలవాటినిం 

థీ పని త్ర మైన శరీ రాత్మ సంబంధథానికీ, జీ'జేశళ్యరి సంబంధానికీ ఉపయోగించే 

నిజమైన సాధక “(mysticism) లో దీన్ని చేర్చటానికి వీలు లేదుక ఇది క'పిషయ నిగ 

రణం “అన్యాపదేశళం'” వంటిీది. కాబట్టి ఈ ఉగాథతి శబ్దము ఈ సంకుచిళార్థంలో, 

వాడినాను, 

30 
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శే స్టే యో నవ్యులు దిన్ని (ప్రణయానికి అన్యయింప జేసినారు ! దీని 

కోసం కొంత పదసామ్యగినికూడా సేకరింబినారు ! కొందరిలో ఈ 
గూఢత మిన్నుముట్టిపోయినది ! అస్పష్టతని మరొకటున్నది. అంళేే 

కవి చెప్పదలచిన భావాన్ని స్పష్టముగా చెప్పలేకపోవడము, ఈ 
అన్నష్ట్ర తా గూఢ తా అప్ప చెలెండ్లు ! ఇటువంటి [వాతలలో పజా 

లకు నిగూఢముగాఉన్న అర్థాలు తెలుసుకోడానికి, అటువంటి చిత్త 
వృత్తిలో |ప్రవేసి_స్టేగాని సాధ్యము కాదు. ఈ క్రవిహృదయ(ప్ర'వే శానికి 
వెనుకటి లశ్ణ శాస్ర్రపరన మొక అభ్యంతరముగా ఉంటుం దొక 

ప్పుడ్కు పైపెచ్చు యాపదత్ అసవ్యాముగా కనపడుతుంది కూడాను 

కొందణీకి, కాని కవిని సానుభూతితో చదివి, కవియొక్క. భావసన్ని 
వేశము (గహించి, కవిహృదయాన్ని గనక (ప్రవే? స్తే యిది అంత 
బొత్తుగా తెలియకపోదు. కాని (ప్రతిపాఠకుడూ యింత [శ్రమపడ 

చాడా? (శ్రమపడి తేమా(తము కొంత ఫలమున్నది. దువ్య్యూరుగారు 

“మర్శకవి” అనే శీర్దికతో ఒక ఖండ కాన్యము (వాసివాడు, దానిలో 

మరరకవిత్వలక్ష ణాలు కొన్ని చెప్పినాడు, ఈయనకు మర్భక విత్వ 

మందు బాల పీతి ఈయన కవిత్యమం తా కాకపోయినా చాలా 

మట్టుకు యీర కానికి చేరినది ఉన్నది ! ఒహ్క-క్క-ప్పు డిట్టి కవిత్వము: 

మాటలపోగుగా కనపడి, అర్థము పట్టుకుందామం కే దొరకదు, 

క్ ఛి 42 గ గనంబున౦దు 

యొగిరిపోరయెదవోయి, యెటులబట్టినను” 

నిజముగా మెదట యో మరక విత్యముయొక్క- ఫునాది 

భూమిమోద ఉన్నట్టు కనపడదు, శాని అస్థము తెలిసిన త ర్వాత... 

కక మీ కొన 

నన రసార్ష్ర పులకితాత్ము లను 

జీవనయా భార్త కనీనులందుండి 

కొనిపోవు నందనవన గంధవపాము 
వీతెంచుకల్పనా శీతనగంఫు 
కడపటళ ంగంబు కడకిొక్క... కటిని అనిపిస్తుంది. 
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కావ్యపుప్పకా న్నెక్కి నవాళ్ళను ఈ |ప్రపంచమునుంచీ కల్పనా 

హిమవంతముయొక్క_ మిక్కిలి యెశత్తెన శిఖరా న్న ధిష్టి ంపజేసి, 

అక్కడ నందనవన పరిమళా న్నా (ఘ్రాణించేటట్లు చేస్తుందట ! మర్శ 
క విత ఫలాన్నిట్లా చెప్పాడు! 

స యెన్నిక ప్ట్రముల 

మరచి సుఖింతు నీ మహీమంబువలని 

కావ్యానందము (వత్య నికర హొతేనని సెద్దలు చెపుతా రు. 

చూడండి కవికమారు డమంటాడో 

"కవికులాభరణ, నీ కావ్యనూధురికి 

వినిమయంబుగనీయ విశ స్రంబునందు 

"జేమియు గన్నట్టదీ డైనయటులి 

అనలు నిజమైనది పరనిర్వ తి! అది అసాఅధారణలభ్యము ! 

కాబటి ట్టి “యీసద్యః 1 పరనిర కే” అసలు * “'పరనిర్భృ తికి” (వ్రతా 

మ్నా యము ! దిశే కావ్యానందము ! ! దీనికి (పత్యామ్నాయ విం 

మున్నది? ఈపద్ధకిలోకొందరినాతలు సహృదయులకుకూడా అందని వై 
పోయినై. * కొన్ని గూఢత కుదావారణాల నిసాను. దీప 

సిర్యాణ ఇ మచే లీర్ణి కతో రామిలెడ్డగారి ఖండ కావ్యం ఒకటి ఉన్నది. 

అందుభో శానొక యడాకిలో ఒక ఒంకునెక్సి_ వెళ్ళుతున్నట్టూ, 

అంతా అంధ సన చుక్క_.లుకూడా కనపడనట్టుూ, అంతా 

నిశ్శబ్దమైనట్టు- చెప్పి దా తెలియడము కోసము, 

“పలుమారు నాచేతి బంగారుదివె 
జలిసింతు గాలి కంపిలియాని మేష 

మందె పయ్యెరవీచి, యారిపోయెడిీని.' 

* ఆంగ్లములో Imagination (కార్య కారణసపాత మైన  హృదయంగమ 

భావము) Fancy (చిక్టవ్మిభమము) అని రెండు పదాలంన్నవిః వీటిలాశి కండవది చాల 

కింది మెట్టుది. మన నవ్యులలో ఎక్కువగా కనపడేదిది. మొదటిది కొందరిలో అల్బసం 

ఖాకులలో-నే కనపడుతున్నది lMagination లో స్పష్టత్యనిక్షిష్టత్క ఉన్నవి. FanCy 

లో సంకీర్లత, అన్నష్ట్రత ఎక్కువగా ఉన్నవి. Imagination లః పునాది ఉంటుంది, 

Fancy లో (భాంతి యెక్కువ అంశ lMagination లో భావము పనిబేన్లూఉంటుంది, 

Fancy శేపలము (భమ ఆధారముగా కలది, 
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అన్నాడు. ఇచ్చట “*తనలోనున్న జ్ఞానమువల్ల ఈ సంసారమనే ఎడా 

రిని జాటాలని యత్ని స్తూ ఉంకు మాటిమాటికీ అజానము ఆ 

జ్ఞానాన్ని ముంచేస్తున్న దసి” అరి ముకానచ్చునుః ఆ అజ్ఞానా న్నే 

“విధి అన్నాడని ఈక్రింది వాక్యాలవల్ల తెలుస్తున్న ది, 

కా వీధి యాడ్భు “తెరగులెల్ల 

ధూళిబుంగుము చేడు (తొక్క చున్నాడ[ 

జీవికి స్వతం(తత లేదని సిద్దాంతీకరించి, దీనికి అంతుఎవ్వుడా అని ఆశి 
స్తున్నాడు కవికుమారొడు. ఒకనాడు తాను ఒక చెరువుగట్టున 

కూర్చుండ గా ఓక స్యష్న మొచ్చినదని చెప్పినాడు, అఆస్వప్న మిట్లా 

ఉన్నదట ! 

“మాఖితోటను పర్లమంటపమంచు 
జనరంబకం'బెన సభయొండు జరిగే? 

x % బట్టి 

రారాజు (కొంబచ్చ తాగద్దెడిగ్టి 

యందరితో చాటు యవనిగార్చుండే.' 

పూర్ణ ముకప్పుడు యుద్ధముచేసి యిప్పుడు తుప్పుపట్టిన 
తుపాకితో ఓక; సీఫాయ్యోి బురదబట్టలు కట్టుకొన్న నైతూ, నిరు 
సీదా, రాజపరీవారమూ, అంతాబకే నరిబంతిలో కూర్చున్నా రట! 

*ఈ విధముగా (పపంచము ఇకముందు ఎట్టి మానవ భేదము లేకుండా 
సర్యసమమైపోతుందని దీనిలర్ధ మనుకుంటాను తదనుగుణ ము గా భవివ 
దర్శనము?) దీనికి చేరుపెట్టినాడు, ఈవిధముగా అనేక గూఢ ళా 

స ఆర్థర్. సిమ్మను న [Arthur Symons] అనే ఆంగ్లవిమర్శకు డిట్టా అన్నాడు 
1693 లో. 

“The most representative literature of the day, the writing 
which appeals to, which has done so much to form, the younger 
generation, is certainly not classic, nor has it any relation to that 
old antithesis of classic, the romantic, After a fashion itis no doubt 
a decadence; an intense self-conciousness, a restless curiosity in 
research; an over-subtilising refinement upon refinement, a spiri = 
tual and moral perversity-” 

చః పలు (కమముగా మన సాహీత్యములో వస్తున్నవి. 
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విశివ్ద కావ్యాల నీ రామిరెడ్డిగారు రచించినారు, నోరి నరసింహ 

శాస్త్రిగారి కావ్యములో మృతక శేబ రాన్ని నార్చి యిట్లా ఉన్నది, 

ప్త 3 శ 

6 త్రల్రజ్చు (పాణము లీ ఇందు తలగిపోయె, 

కారుశీకటు లింటిలో (గ్రమ్ము కొనియె 
కాంతి సుంతయు కిటికీల గానరాదు, 
అన్ని వేళల “కిరుకిరో మనెడి తలుపు 

తెరచి యున్నట్టి చప్పుడే తెలియరాదుో! 

శరీర మిల్లు, కిటికీలు రం[ధములు, కిరుకిరుళ్సు ముచ్చ్యాన 

నిశాషసము, చూచినా రా గూఢత ! వేదుల తాను వపంచములోో 
మంచినే చూడలేదస్కీ (ప్రజలు వెనకటి కొన్న త్యాన్ని స్మరించు 
కుంటూ నెమరువేసే పశున్రులవతె ఉన్నారనీ, రాజులు మత్తు'లై. 

యున్నా రవీ, చేవ్రుడు విగ్రహాలలో చిక్కు కొనిపోయినాడసీ, (ప్రజలకు 

దారిదొరకడము వేదసీ, కాబట్టి ఈ పూర్యనాగరికతనంతా నశింప 

జేయటానికి, (ప్రయత్నించమని ఉద్య్బోధించి ఈనాశనముళోనించీ 

సుందరమైన భవివ్య(త్ప్సపంచము పుడుతుందనీ, మొదలైన భావా 

లతో వేదుల, 
46 “వెలిగించు కాగడా జెలిగించనోయి 

(పళయరు(దుని భాలభాగమ్మునందుి'* 

అంటూ ఒక చక్కని గూడార్లగీ తాన్ని (హసినాడు. కృష్ణ శా స్త్రిగారి 
థి ర్ం అణా 

ఈ క్రింది గీతి చూడండీ :--- 

౪ నవవసంత కుభోదయానంద వళత 

(ప్రకృతి నూతన జీవలావణ్య మొంద్క 

రాయిరప్పయు కంఠ స్యరంబుదాల్చి 

చెజగుణము తంబించీ గానంబుజేయ 

పీకవు ! పొడకుమనుచు శపించిగారు 1 

% అక్కడ నిప్ప ఉంటుంది జాయన సంవోరకర్త కూడాను. 

ఇట్టిది ఇంగ్లీషు సారస్వతములో కూడ ఉన్నది 

The neleulosity of Shelly at its cloudiest is preferrable to the 
ruggedness of Wordsworth, —Swinburne 
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పక్షీనని పొడగలనన్సి (పణయవీధి 
నిత్యలీలావిబోరముల్. నెరఫుదునని 
పక్షములమాల్సి, బంధించి పంజరాన, 

గానమును (బాణమును హరింప బూని నార? 

ఇందులో కాలము మారినదనీ, కవికుమారుడనై న నేను 

గానము చేస్తానంకే, యీ పూ ర్వ్యాచారప రాయణులు కవి త్యాన్ని 

లవీణాలలో బంధించి పెట్ట, చూబోటి (వాయన గాళ్ళను తిట్టుకున్నా 

రసీ, నామోద అధి కాము కలవాళ్ళు బొత్తుగా నిపే.ధిస్తున్నారనీ, 

గూఢార్థ మేమైనా ఉందేమో పాఠకులకు వదలుతున్నాను ! |క్రిందిటి 

దశవర్ష కాలములో యూ గూఢిత సహృదయుల జుట్టు నుంచి వెళ్ళి 

పోయినది ఇప్పుడు కొందరు (వ్రాస్తున్న క వితము వాళ్ళకూ వాళ్ళ 

స్నేహితులకూ తప్ప యితరులకు తెలియకుండా ఉంది, * అక్కడ 

యో గూఢ తా సందర ముల్ తుది సిదాంతము మనవిచేస్తున్నాను, 

వెనక చేను “గూఢాలని” మనవిచేసిన అన్య్యాప దేశ సంద" ఇళ్భలన్నీ 

శేవల భౌతిక (ప్రపంచభావ శా SD యివి నిజమైన 

కహాఢత” (mysticism) ణో చేర్చడానికి ఏలు లేదు. ఆధ్యాత్మిక 

ఛాననకు నంబంధించినంతవర శే తన్నా మానికర్థత ! ఏటికన్ని టికి 

“అన్యా ప చేశమ” నేనామక రణము సమంజనం ! గూఢత అంకే నాయీ 

నిర్వచనము రవీం(ద్రకవీం(ద్రుని (గంథ మొక్క_టి చదివితే తెల్లమా 
తుంది. రాయప్రోలు ఛ్యానగీతము చదవండి, ఆయనయొక్క. భావనా 
(పపంచము తిరిగితిరిగి పరమాత్మ స్వరూ పొాన్ని చూడగోరితే తుదకు, 

అ వ్పినర్పడిరరు నొక గానూ క్రి క్రి హృాద్వివరమందు 

స్మ తులు మూసీ, ముకో.టి దేవతల వదలి, 

(బ్రహ్మ విష్ణుపరంప భర త్యజించి, 

అగ్ని యుఖమండేె అమృక్రమ్ము నందుమం చు” 

“నియతం కురు కర్మత్వం” అనే శ్రీకృష్ణ వాళ్యాని కిది (ప్రతి 
'వింబమా ? లేక “మాకు మో అనుకోని లభ్య? 'మునియా? తేక 

\ 

* Appeal to 2 limited circle 
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“కష్టంలో నే సుఖమున్నదోనియా 1 తేక “ఈ కర్మలోనుంచి అగ్ని 

పరీశ్న అయిపోయినత ర్వాత అమరత్వము వస్తుందొనా 24 

రిషత : 
౧౧ట 

వీంగళి నూరన క వితపలత్షణము చెబుతూ “తలే పెల్ల నక్షిష్ప 

తను (పదీపితముగాక” అన్నాడు ! ఈనూతన కవిత క్షి ష్టమని చెప్ప 

టములో ఎట్టి తప్పులేదు. (పతి పాఠకుడికీ తెలియక పోవడమేగాక 
సవృాదయుడిని కూడా లిప్పలు పెడుతుంది ఒక్కొక్యాప్పుడు. ఇక్కడ 

రెండు కష్టాలున్న ని. అన్వయము దొరక్క. ౫కక స్టమూ,భావ మంతు 
పట్టక 'రెండోకష్టమూ ! ఇటువంటిదా న్నే చేను “కి స్వత” అన్న ది, 

ఈక్షిప్ట'తా, వెనక చెప్పిన గాఢతా, అస్పష్టతా, యివన్నీ పరస్పర 
పంటే! కపి చిప్పదలచిన విషయాన్ని సహృదయుడికి తెలిసేటట్టు 

చప్పటమే “అక్షి పతి” అంకు! ఈ భా వాన్యయ క్లీ ష్ట్ర షత లకు పరళ్శత 

దృష్టాంకాలియ్యవచ్చు! ఎవరో కొందరి (ఐ"తలు తప్ప బహుళముగా 

యీదోవముకలవే! శివశంకర శాస్త్రిగారు స్వచ్చముగా (పశాశించే 
కని కాసామర్థ్య్యముక ల సాధకుడు, ఈయన(నాతలలొ ఎక డాక్సి ఫ్టతకన 

పడదు. * మిగిలిన చాలామందిలో మాధురీ, రనమా, తేదంచామా 
ఎంతమా(తము ఏలులేదు ! కాని క్ష్సత సామాన్యపాళకుడిని విము 
ఖుని చేస్తుంది. గూఢ తొ అస్పష్ట తాకూడా అంతే! ఇవన్నీ కలిసి 
పాఠక (ప్రపంచాన్ని నంకుచితముచేస్తా! ఇప్పుడు నవ్యకవిత్వానికీ, 
కన్రులకూ, దేశములో అంతటా సంపూర్ణ సానుభూతి లేకపోవడానికిది 

4 “గూఢతయ జాటుతేనంబును లేకయండ చెప్పిన నదెపో కవిత్వవునిపింద్యు 
పళ. "పెద్దన్న గారు. ఇది అన్యాపటేశము అస్పష్టతలాంటిజే ! 1 ఈ గాఢత శేవల 

(ప్రాపంచిక భావనా సమన్వితమవటముబేత ఆపక క్షాహేతువుగాహాడాటాంది ! నున 
నవ్యులనుకునే గాఢత అంటే “చాటుతేనానికి”! వ్యతి శేక మైనదని తోనుంది. 

*ముళ్ళీ "పేలవత్వమూ లేదు. చక్కగా "పెద్దన్న గారి పరీక్షకు తార్మా_ణభూత 
మైనదీన కవిత. భావనాళ క్రిక్సీ జొెచితికి యొట్టిలోటూలేదు. “శరదిసరిచా సాన 
పులినావలె స్యచ్చతాభానురమై పార్గకపిపాసను తీర్చి ఆనందింప జేస్తుంది 
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ఒక గొప్ప కారణము! అయితే ఏటిని గుణాలు అనుకోండి దోషో 

లనుకోండి. ఇవే ఈ వాతలకు విశిష్టతనిచ్చిన కొన్ని విషయాలు ? * 

అందుచేత వాళ్ళు డాన్ని వదలటాని కెంతమా(త్రము ఏలు లేకుండా 

ఉన్నది. వదలకూడదు కూడాను ఈక్షి ష్టత రాయ. పోలువారిలో 

కూడా కనపడుతుంది, 

6 హ్మాదయమోహాొనమయి (పేమమ్మదుల మైన 

తావకీన లీలాదాన దళపుటంబు, 

మాముకీన (ప్రణయభంగ మధుకణముల 
విడిచెడు ఏర క్రిబావ్సమాల్ విడుచుపోలి..”! 

కొొంతె[వాసిన తర్వాత = ఈ గూఢ తాక్షిష్టతలు కవి నే కష్ట 

పెడతై ! కవి తాజ్య్నోతి త్వరలో ఆరిపోవడానికిగాని, తరాగత కావ్యా 

లకు అపకర్ళ కలగ చెయ్యటానికిగాని, మార్గా తొతె! శివశంకర 
శాస్రిగారి కవితా స్రవంతి స్వచ్ళమై, సహజమై యిప్పటికీ రనవ 
త్స యాదనద్భశమై (ప్రవహిస్తూ ఉండటానికీ ఆయనకంయె చిన్ని 
వాళ్లైనా అశేకమంది కవితా (స్రవంతులు (శీదులవారు, చేవ్రులపల్లి 
వారు, నండూరు నారు మొదలైన వరిపి) అంత థారావాహీకలుగా 

(పవహించకపోవడానికీ కారణము వీరి కవితా (సవంతులు గూఢ తా 
ఫి స్ప తాసిక తాత కాలలో (పవహించడ మే! “శివశంకర శాస్త్రిగారి 

జీవి తొనికీ సాహిత్యానికీ, లంకే” అన్నాడు విశ్వనాథ, చేవ్రలపల్తి 

మొద-లైనవా శ్ళేవో చిల్లర కావ్యాలు (వాసినా, వెనక టి భఛావొాన్న 

తము అంతగా కనపడటములేదు చూచినా రా వయఃపరిపాకము 

రాకమును పే వీళ్ళ కవి కాజ్యోతికి లక్ష్యము తగ్గిపోయినది, * వశ క్రి 

అయినా అతిగా దాన్ని కష్టపెడితే కొంత కాలమైన తర్వాత ఎదురు 
తిరుగుతుంది! ఈజీవుడికీ, శరీరానికీ కూడా యింతని ఒక నిరీ తళ కి 

ఉంది భౌతికముగా ఉపయోగించడానికి, శరీ రానికి లేదుగాని జీవ్రడికీ 
మాత్రము ఆధ్యాత్మిక ముగా కల శ క్తి అనంతము! కాని ఆది భాతి 

*నిశ్యనాథదిమ్యాతం (కమూఖివృద్షిపొంది కేళ్ళ్యుం అభివృగ్గిపొందుతూవ చి రది. ధ్ర ఎల్లి ధ్ చి ఇపుడు మధ్యాహ్న కాలం కావచ్చింది, 
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కము 7 నిర్హీతము. అనిర్జీ తాన్ని కష్టపెట్టి ఖర్చుఅయ్యేటట్టు చేస్తే 
అది యిక పనిచెయ్యదు! ఈసంగతి పక ముఖ్యముగా re 

పిహయ ము! ఈ(వాతగాళ్ళలో కొందరు తవు చి త్సవృత్తులను కృత్రిమ 

పరిస్తితులలో పెట్టుకోటము మొదలు పెట్టినారు. సహజమైతే తప్ప, 
చిత్తవృ ర్తి కృ్యతిమమైనప్పుడు అందులోఉండే సూవ్యాూం కాలు 
అనహజాలవడముచేత నిష్క్యూష్టముగా 'చెప్పుడానికి ఏలు లేకుండా 

ఉంశై! అందుచేత ఈ అపుష్టా స్థ దోషము వస్తుంది వెనకటి అస్ప 
ష్టతా, కస్ట తా కూడా ఒకొొ-క,-ప్పండిట్లి కారణమువల్ల నే కలగ 

వచ్చు కూడాను. కాబట్టి యివన్నీ చాలా నన్నిహీతాలెన వివ 

యాలు ! మరొకొటున్నది! ఈకవులు తమకు మనస్సులో _పైకివచ్చే 
భావాలేగాక, వాటికింద అవ్య క్ర కముగా ఉండి కలగాన్వి మూర 

గాని వచ్చినప్పుడు వచ్చే పరోమానుభూతిని కూడా చెవ్పడానికీ, 
వర్లించడానికీ, (ప్రయత్నించడములో కూడా వస్తుందీ అస్పష్టతా, 
అపుష్టార మాను |! తమశే నంవూస్మముగా అను నవముేని భావాల 

ను వారీకుడికి వివ్పి చప్పడ మెట్లా ! “కాని అవి అబగ్గాలందానూ { (; 

కావు ! సా కాన. ఇటువంటి సందర్భముళో వాళ్ళకున్నట్టే, 
వచ్చినట్టీ, అనుభవముకాని దాన్ని వెప్పడము”ో ఈ విప్రతిషత్తి 

కలుగుతున్నది! ఇటువంటి పద్దతిని ఉమా కొంతపండితుడు అయో 

మయోమని నామకరణము చేసినాడు! కాని ఆయన చేసిన హీళనానికి 

తగ రీ కవికువారులు. అప్పుడు వాళ్ళకుండే చిత్తవృత్తి, తద్భా 

'వాలూ, _స్తనశల్యపరీక్ష కాగవు! వాటినే తదనురూప చి_త్తవృ త్తిత 
మనము పరీశ్ని స్తే వాళ్ళతో మనము సానుభూతిని పొందుతాము ! 
అట్లాగే గాళపో తే అపరిణతబుద్దుల కందనట్టే, మంత్ర (డ్రవ్హల కగవడ 
నట్టే, భావాలను మనముకూడా ఉమాశాంత పండితుడన్నట్టు అన 

వీసివసుంది! అది అకార్యకరణము! కాబట్టి అటువంటి దానికి పరీక్ష 

యాథార్థ్యముతో వోల్చ్బటము కాదు! “అటువంటి చి _తృవృ త్తిని 
సోధించి *సరీక్షించడము కర్తవ్యము 

తె! 
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సి చ్చ: 

ఇది నవ్ఫులు కొనియాడే ఒక గొప్పవిషయము. కెని 

స్వేచ్చకు అంతున్న ది, ఇదికూడా జీవుడికీ, శరీరానికీ, పరిమితము ! 

చేటిచేత పరిమితము ? అని అడుగుతా కేమో ! అనేక విషయాలే శే 
గాక, తుదకు తమ ఉపాస్య చేవృతెన (ప్రకృతిచేతనే పరిమితము, "వెకన 
'జేశ్రలపల్లివారు రెక్క_లు లేవని మరచి యెరగడానికి (ప్రయత్నించి 
దుఃఖంచడము చూచినాము ! (పకృ్ళతిని దాశే స్వేచ్చ భౌతిక ముగా 

లేదు జీవికి ! ఆధ్యాత్మికముగా శక్తి సంపాదించుకోవచు ఎ! కౌని 

ఈసాథకులలో బహుసంఖ్యాకులు (ప్రకృతిని చాటడానికి (పయత్నిం 
చినవాళ్ళు లేరు, అటువంటి అప్పుడు తమశ క్రికిమించిన సేచ్చను 
కలిగి ఉన్నామను కొనడము వట్టి్రమ. రెండోవివయము సంఘము! 
సంఘోప్యద్రవమైన స్వేచ్చను గహిస్తే సంఘమూరుకోదుసునూ ! 
ఒక్క- కవిళతావిషయాలలొ నే కాదీపరిమితి ! రాజకీయము గహీం 

చండి! స్వాతం(త్ర్యము' కోరుతున్నాము మనము !ఎట్టిది స్వాతంత్ర్యము! 
మనయిష్ట'మొచ్చిన పని చెయ్యటాని కధికారముండడము కాదు 
స్వాతం(త్ర్యమం కే ! స్వేచ్చలని, తినగల దానికంచు యెక్కువ 

రింశే కడుపు చెడుతుంది ! కాబట్టి స్వేచ్చ పరిమితము ! ఈనంగతి 

నీనవ్యులు గమనించినట్టు తోచదు, సంఘ వీతిఅ చేది ఒకటుంది |! 

ఆ నీతి మనస్వేచ్చ నరిక ట్లుతుంది మన కిప్టము లేకపోయినా 
దానికీ లోబడక తప్పదు, సంఘమే తప్పనుకుంళు దిద్దటానికి 

(ప్రయత్నించవలె కవికుమారుడు ! అంలేగాని నంఘములో అవినీతి 

“ Freedom can be obtained only through bonds of discipline and 
surrunder of personal inclination. To secure the freedom to 
acquire and to enjoy we have to trust ourselves and bind our will 
in certain Ways... [n the interests of spiritual freedom Hindu 
Society regulated the most intimate details of daily life and they 
are the rules of Dharma,’ 

[Hindu Review of Life ] 
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ఉన్నదని దానిని ఎక్కువ చెయ్యటానికిగాని, కోనులయువక' 

హృాదయాలను ఆ దుర్నీతిలో మునగమని (ప్రోత్సహించటముగానీ, 
సంఘోన్నతికొరకు పుట్టిన “కవి(బహ్మా”కు న్యాయము కాదు. అట్టిది 

స్వేచ్చ కాదు. విశృ్శంఖలత ఇది డాడాపు చాలామంది నవ్య కవి 

కుమారులు గమనించవలసిన విషయము, 

వాచ్య రః 

మన లాత్షణికులు వ్యంగ్య(ప్రథానమైనది ఉత్తమ కావ్యమని 
నిరచించినారు. ఈ ఉత్తమళత్వాన్ని అనేకమంది ఆనేకవిధాలుగా 

చేరుపెట్టినారు. వై మాకరణులు దీన్ని స్ఫోటమన్నారు. రసనాదులు 

రనమన్నారు; ధ్యనివాదులు ధనిఅశ్నారు; కొందరు వ్యంగ 

మన్నారు. వపేరుతో చెప్పినా తుదకు ఒక్క కే. “జీవితము వ్యంగ్య 

వైభవము అన్నాడు లాకుణికుడు ఇన్పుడు కొందరు నవ్ర్యలు 

లవ ణఅశానృము బాగా అవభోడనము చేసి “కా వ్యాత్య్త వది అనే 

(పశ్నను వాలా చర్చిస్తున్నారు, కర సమో కావ్యాత్శ్ణలఅని నిన్దారణ 

చేసినారు కొందరు, వ్యంగ్యమూూ, ధ్వనీ అని మరికొందరు, ఈ 

వ్యంగ్యము మొ_త్తమునమూద పురాతనాధునాతన లాక్షణికు లందరూ 

చాలా కొనియాడినారు. ఇదికూడా ఒక శబ్ద క్రిగా అంగీకరించినారు 

తర్క_మూాలముగా లాకుణికులు,ధ్యనిఅసన్నా వ్యంగ్య మన్నా ఒక శు! 

శబ్దానికి మూడుశక్తులున్నై ! అ మూడు వక్టులవల్ల వచ్చే అర్థం 

కూడా మరూూడురకాలు ! వాచ్య, లత, వ్యం గ్యాన్ధాలని వాటి 

"పీర్లు, ఉఊార్శనికులం తా వాచ్యలమ్యూల నే ఒప్పుకున్నారు కాని లాడ్ 

ణికులు వ్యగ్య్యాన్ని కూడా ఒప్పుకోవడ మే కాకుండా దానికి యెక్కడ 

తేని గారవ మిచ్చారు ధ్యన్యర్థ మే వ్యంగ్యార్థం | దీన్నే తశాత్స 

ర్యార్భమనీకూ డా అన్నారు!ఈధ్వన్యన్థా న్నీ ఏవిధముగా నిర వచించినారు. 

కయ తౌర్థశ్ళబ్దో చా తమర్థముపసర్ణనీ కృత స్వార్థ ని 

వ్యంక్టః 'కావ్యవి శేషః సధ ర నిరితినూరిఫః కథితః ౫ 



622 నవ్యాంధ్ర సాహిత్య వీభులు 

శశ్తాలూ, తత్పంబంధాలైన అర్ధాలూ, తమస్వార్థాలనుఅణచి 

పట్టుకుని, మరో వృాదయంగ మార్ధాన్ని స్ఫురింప జేసినప్పుడు, ధ్వని 
అంటారు, కాబట్టి శబ్దాలకుండే సామాన్యార్థముకాదు ధనిఅం"ు, 

డానిమోద ఆధారపడే దూ రానఉన్న ఒక హృదయ ంగమమైన అ ము 

వ్యంగ్యము. దీన్నే యింగ్నీషులకుణ కాన్త్రృములో “S1ggestion” 

అంటారు ! ఈశ క్రిచాలా గొప్పది! ఇది (ప్రతికవికీ ఉండదు. అందు 

ఫోన మే దాని _పాధాన్యా (ప్రాధాన్యాలనుబట్టి లాతణివలు కవులనూ 

కావ్యాలనూ విభజించినారు, వ్యంగ్య (ప్రధాన కా వ్యాన్ని ఉత్తమకావ్య 

మన్నారు, వ్యంగ్య మక్క_.డక్క. డా ఉండి యెక్కు_వగా వాచ్యమైతే 

దాన్ని మధ్యమ కావ్యమ న్నారు, శీవల బాచ్యాన్ని అధమ కావ్య 

మన్నారు. లాతుణికులు కాళిదాస ఛభవభూతులను తారతమ్య చర్చ 

చేసి భవభూతి ఉత్తరరామచరి(త్రను వాచ్యమ్ముకింద నెళక్లేసినారు, 
భవభూ తే వాచ్య(పథానుడ్రైన కై శేమిగిలినఅ నేకమంది గతివక్ఞ్మిటి? 
ఈ విషయములో ఇటువంటి పట్టుదల చూవినారు మనపూర్యులు ! 
అది సమంజసమే ! సామాత్తుగా చెప్పినడానికంకు ఎక్కు-వఅర్థము 

స్ఫురింపచేసే కపి గొప్పవాడా ? ఉన్న దెంతో అంతే అరముతో 

తృ పిపజే కవీ గొప్పవాడా? మొదటిరకమువా'జీ గొప్ప వాడనడ 

ములో ఏమైనా సంచేహమున్న దా! కాబట్టి అది ఉత్తమలత్య 
మనడముళో ఎట్టి అభ్యంతరము లేదు. అంతా అట్లా ఉ చేట్టు వాయ 

డము సొమాసంముకాదు అట్లా (పతిసద్యము న్యంగ్య ముగా (వ్రాసిన 

కవే లేడని చెప్పునచ్చు ! * అందుచేతనే యిదినగం అదినగం 

(వాసిన వాళ్ళను గొప్పకవులన్నారు | వ్యంగ్యమ(పధానము చేసి 

యెక్కువగా వాచ్యాన్ని (గహీంచినకవ్చులు అంతకంకు యెక్కువ 

wrt 

*తుదకు విసీక్ లక్షణకూ ణా ధ్వని "భేదముగానే అంగీకరించి నారు. 

+ సాంజ్తేతికముగా ఒకమాట కింకోొక అరమొతుంది వెనక ఉచాసారణములో 
“చాడుఅం'టే ఒకవన్తువుండే మూయబడ్డచోటు. చిలుకఅం'కే ఎగ లేవన్తువు! ఒకదానిలో 
ఒక టుంటుండడము సామ్యము. ఈసామ్యుము'చేత గూడం'పే శరీరమూ చీలాకణం'కే 

'_ (హాణముండేచోటూ అని సొంశేతికముగా అర్థము బేనుకోవ లె. 
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సంఖ్యాకులు ! ఇక మూడోరకం=-అనగా వాచ్యా న్నే (గహించిన 

వారొ--ముప్పా తికమంది వాళ్ళే ! ఈ పరీక్షతోగనక ఒక్కమారు 
చూ స్తే నవ్ర్యులణో లెక్క_కువచ్చే ఐా శళ్ళేందరు ? ఒక్కపార చాటు 

పడకూడదు వెనుక గూఢత అన్నానే దాన్ని వ్యంగ్య మనకూాడడు! 

అన్యాప టే శాసికీ గూఢతకూ సమౌానర్ధాలుగా చాడిన కొంచెము 
భేదమున్నది! గూఢతలో కబ్తాలకుం డే అర్థాలకూ గూఢా ర్హాలకూ 

భీదముంటుంది. వామాన్యము గమ్నుముగా ఉంటుంది, ఈసావ్నుము 

గూడార్భస్ఫోర కము బ్రడి రెండోరకము అన్యావ బేశములో (పస్తుతా 

లుంకై! ఒక ఉదాహరణము ! “మాళవికాగ్నిమి(త్రంిలో రాజు 
రాజు పండిశకానికిని ఉభయ నాట్యాచార్యుల తొ రతమంపరీత్ష 

చెయ్యమన్న ప్పుడు ఆమె *పట్టణముండగా పళ్లేలోనా రత్న పరీక్ష had 

అన్నది. అంచే “రాజులగు తమరుండగా సన్యాసినిని నేనా నాట్య 
పరీక్ష చేయటము 5 అసి అగము ఇక్కడ పట్టణ గామాలూ, 

రత్నపరీయో అ(పస్సు తాలు! ఆ అ పస్తుతాలమిద పెట్టి (ప్రసుశాన్ని 
ఇజెప్పటము చేత అది ఒకదాన్ని అపచేశించి మరొక దాన్ని చెప్పట 

మెనది ! 

వ్యం గ్య పరం: 

ఇట్టి దానికీ నంగ్యానికీ చాలా భేదమున్నది. ఇక్క-డ .(ప్రస్తుతా 
(ప్రస్తుతాలు లేవు, జొపమ్యమూ లేదు, వ్యంగ్యార్థము దూరముగా 

ఉంటుంది. ఆ అర్థమత్యంత రమణీయముగా ఉంటుంది, ముఖ్యా 

రము అ(పధానమెపోతుంది, ఒక సపెదరాయి యెత్తి చెరువులో 
థి రు (లు ఏ 

పడవేసినారనుకోండి, పెద్దచప్పుడులో నీళ్ళు వెకి లేచినై ! ఈలేచిన 

నీళ్ళు పక్కఉన్న. నీళ్ళలో ఒక్క-తరంగాన్ని కలగ జేసినవి ! [పథమ 

తరంగము తర్వాత (క్రమముగా గోళరూపముగా ఒక్కొక తరం 

గము పుట్టి గోళ్ళవి_స్టీక్త మెక్కు.వౌతూ తుదకు ఒడ్డుకువచ్చి తాః 
నపుడు ఆ తరంగము “*జిలజిలిని చక్కని హృడయంగమమైన 

చప్పుడువేస్తూ, భరాడటాని కానందము కల్లచేన్తూ, నీళ్ళలో కొలు 
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పెడితే ఒక విధమైన స్పర్శసుఖాన్ని కలగచేస్తుంది! ఈతుదితరంగము 

ధన్య రము అనగా వ్యంగ్యార్థము వంటిది! మొదటి (ప్రథముసంతుభిత 
థి థి 

తరంగము వాచ్యార్థము! చానిమిోా బే అను(క్రమణేక గా ఈ తుదితరం 

గము ఆధారపడి ఉంది! కాని దానిఘోవకంచు భిన్నత్వముకంకు 

భీన్న'మైన సౌందర్యమూ, శబ్దమూ, మృదుస్సర్భా, కలిగిఉంటుం దీ 
తుదికూలస్సర్శి తరంగము ! జన్గష్థానము నెండర్ధాలకూ ఒశే 
శబ్దము ! ముఖ్య్యార్గము ఈ నూతనార్థాన్ని పుట్టించి తాను వెనక 

ఉంటుంది, ఈ[కింది ఉదావారణము లాక్షణికు లిసారు ! 

గచ్చ గచ్చనీ చేత్కా.ంత పంథాలస్సంతు తే శినాః 

నుమావీ జన్మత త్రైవ యృతభుమయో గతి స్తవ” 

ఇది దూర దేశ ప్రయాణోన్ముఖుడైన నాయకునితో నాయిక 
అంటున్నది. (పయాణమా తప్పేటట్టు లేదు; తనకా యిష్టము లేదు | 

వద్దనీ శెప్పగూడదు! అది అపశకునము, కాబట్టి ఈవిధముగా చెప్పి 

నది! "ఓ కాంతుడా ! సనీవుపామ్ము ! నీనూర్లము మంగళ (ప్రదమగు 

గాక! నీ వెక్క_దికి వెళ్ళుచుశ్నావే చే నక్క-డే పునర్ణన్మము 

నొందుదును” అని దీనిఅరమూ. మొదటి శెండుపాదాలు వెళ్ళమని 

ఉన్నది, చూడండి తర్వాత శెండుపాడాలు ! వునకన్మ ముం బే 

చెప్పుడు ! చచ్చినత ర్యాత | కాబట్టి క స్స పునర్ణన్మాన్ని పొందు 

తాను” అంక “సీవు వెళ్ళితే చేను చచ్చిపో తానోని తాత్సర్యముం 

కాబట్టి అన్య వెళ్ళవద్దు” అని మొ_త్తముమోద అర్హము! చూచినారా 

వెళ్ళమ చేడానికీ వెళ్ళవద్దనే అర్ధము క్రిందికి దిగినది, ఇది వ్యంగ్య 
మం జే! ఇట్టి వ్యంగ్యార్టాన్ని లాక్షణికులు గౌరవించారం కే ఆశ్చర్య 

మేమున్నది, బకొ-క్క_ప్పుడు నపరీకాామే రావచ్చు! అల్లరిపిల్లవా 
డొక డున్నాడనుకోండి! వాడెకప్పుడు అల్లరి అమితముగా చేసి 
నప్పుడు, “ఎంగబుద్ధిమంతుడివి రా ! నాయనా !” అన్నామనుకోండి | 

మన అభి పాయము “బుద్ధిమంతుడని కాదు, బుద్ధిమంతుడు కాడని,” 

rR... = నాకాను 

కక నాన్స నముంతడిముందు కుప్ఫి గంతులు నొ మోొద'శైన నవికూడా యిటువంటి జే! 
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కాబట్టి “బుద్ధిమంతుడు” అనే పడానికి “అల్పరివాడు?” అనే ఏపరీతా 
| | రము వస్తున్నది ! ఇదికూడా ఒకపిధమైన వ్యంగ్య మే అన్నారు ! ఈ 

విధమైన పరీక్ష చేస్తే ఎటువంటి కావ్యముగూడా సంపూర్ణముగా 

ఆగదు! ఈక్రింది లిక్క-నపద్యనము చూడండి : 

6సీవ్ర నుభ(దకంకు కడు నెయ్యము గారవముం దలిగ్స సం 

భావననేయ దెట్లినను పంక జనాభ యుకండు భాజనూ 

యాన భృభంబునందు శుచియై "పెనుపొందిన కేణిబట్టి యా 

యేరువుచూడగా సభకునీ డ్బె కులాంగన నిట్లానర్తుశి! 1౫ 

ఇందువో ో“పంకజనాభ్” అనే సంబోధనా, *ఒకండుూ అనే 

సంఖ్యా వాచక సరగ్గనామమూ చూడండి. సుభ (ద కృష్ణునికి చెల్లెలు 

సామాత్తుగా! కృష్ణు దెవరు! మహావిమ్లు వే! మహ+విష్తువు 
టీ a ౯ ర్ం 

అవతారమైన శి9ికృృమ్ణుడు తన స్వంత చెల్లెలెన సుభదకంకు 

(దౌపది కెక్కువ చనువూ గౌరవమూ యిసాడట ! ఇది (బాపది 

యొక్క- గొప్పతనాన్ని చెప్పుతున్నది, ఆ గొప్పతనానికి అవధిలేదు. 

పర మేశ్వరు డే తన స్వంత సోదరికంకు యెక్కు_.వ గారవిస్తాడన్నప్పు 
హూ 

డామెయుక్క_ గొప్పతనము తలచినకొద్దీ యొక్కుు వౌతున్నది! 

“అట్టి నను” అంత గొప్పవాన్నైన నన్ను! “ఒకడు” ఇక్కడ 

చేరు చెప్పకపోవడముచేత అశబ్దవాచ్యుడగు వ్యక్తి ేరుచెప్పదగిన 

సీచుడసీ, లెక్క సీయదగినవాడు కాడస్కీ తుదకు ఫలానా అని 

నిర్గిష్టము చెయ్యగలవాడు కాడనీ, (జాొవడి కవమానము కలగచేసిన 
వ్య కీయొక్క_ నై చ్యాన్ని వెనక (చాపదినిగార్చి చెప్పిన గొప్ప 

తనముతో వై ధర్జ్యముచూపుతూ,ఒక్కమాటతో తిక్కననిర్వచించి 
నాడు చూడండి “*అట్టినను" అచేమాటకు సామాన్యముగా 

“పూర్యోో_క్షగుణవిశిష్ట యన నన్ను "అనిఅ్యం చెప్పు కోవె, కనను" లో 
ఉన్న గరం ఊరికే సర్భనామములోలేదు ! వెనుకటి మాటలతో 
కూ డేటప్పటికీ “నను”కు (చౌసదీ గర్వకోపద్యోతకత్యము కలిగినది, 

*కులాంగన లిటులా'రు'కే { (పొశాంకరము) 
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ఆగర్వ మెట్లా తుదకు పరిణమించినదో చరాదాము ! “అటువంటి 

గొప్పతనంగల నన్ను” యెవరు పరిభవించినది? “ఒకడు” నామ 

ని ర్వాచ్యతకు తగని ఒక నీచుడు! ఎవడోబకడు, వెధవ! వాడిపే 

శెందుకు లెండి” అన్నట్టున్నది. కక్శ్కయేవురు మూడగా” అనేమాట 

లలో పాండన్రలయుక్క._ చేతగాని తనమూ, సంఖ్య ఉండీకూడా 

వాడినేమిచేయ తేక పోయినారసీ, సిగ్గు లేక తలయెతుకు తీరుగుతు 

న్నారని, ఆనాడు చూస్తూ చేరుకున్న వాళ్ళు నీళ్ళేనని, (పగల్ళా లే 

కాని వీశ్ళేమి చేయ లేరని వాళ్ళయెదుట చూచినడానికి (ప్రతీకారము 
చేయ బేకపోయినారనీ, వీళ్ళువమైనా చెయ్యగలరని తనకు నమ్మకం ' 

వోయిందసీ, యీవిధముగా ఎన్నెన్నో హృదయంగమాలై న అర్థాలు 

స్ఫురి స్తునె్న ! 

ఉకులాంగన నిట్లొనర్తు శే!” ఇక్కడ పాఠభేదాలగో నేను 

(గహించినదిది, ఇది నాకు ఒక శాపంగా ద్యోతక మాతున్నది, 

“పత్రి వతనైన నన్ను ఇట్లాచేసినాడుగా వాడు! చూడండి ! నళిసాడు” 

అని నాకు అరహాతున్న ది, ఇక్కడ వెనక “నేనును అన్వయించు 

కోండి. ఆమె తాను పతి వతననే గర్భమూ, కోపమూ పురన్క_. 

రించుకొని, “కులాంగన నగు నాకిట్టి స రాభవము చేసినవాడు నళింఛు 

గాక అని శవించినట్టు కనపడుతున్నది! వ్యంగ్య మంజు యిటా 
లు a) 

ఉంటుంది, 

గూఢతనూ, అన్యాప బే శాన్నీ, వ్యంగ్యమని (భమపడనద్దనీ, 
వ్యంగ్యమం కే యిట్టిదసీ, ఉదాహరణముతో చెప్పడము చేత, ఒక వేళ 

@ 

యీ నవ్యులలో అట్టిది ఉన్నట్టు చెపితే పాఠకులు డాన్ని సంపూ 
ర్శముగా పరీక్షించి నిర్ణయించ టానికీ శక్తి క లుగుతుందనియింత వివ 

రముగా ఇెప్పినాను.నాకు చదివినంత రకు ఈ నవ్యులవో వ్యంగ్యము 

కంచు వాచ్యము బహుళముగా కనపడుతున్నది. ఉ త్తరరామచర్శిత 

లో భవభూతి (వాసిన “శ్రితాసి చందన (భాం త్యా దుర్వివాకం 

విష[దువుంి” ఆశే మొదలై న చక్కని కల్పనలనుకూడా వాాచ్యాల 

శ్రీంద లాతుణికులు కొట్టివేసినప్పుడు వీళ్ళ (వాతలలో వ్యంగ్యము 
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మృగ్యనుని చెప్పడమే భావ్యమని నాకు తోస్తున్నది, ఇత తార 
యెక్కడేనా వస్టింగ్యాముగా ఉన్నదని యెవరైనా (వాస్తే 

అప్పుడు డాన్ని గూఢ తాన్యాప దే కాలత్రో పరీక్షించి విమర్శి దాము, 

సాద్భశ్యబా హుళ్య ము[[ఉదాహరణపరంపర ): 

లలితకళ లన్ని టిలోకూడా నిజమైన కళావేత అయితే తనచి_ తా 
లసు, కొద్ది గీతలతోనో కొద్ది మాటలతోనో చ త్రిస్తాడు, కాని 
చెప్పిన బే చెప్పిగాని, (వాసినదే(వాసిగాని భాపాచి( తాన్ని గానిఅక్కతి 

చి(కాన్ని గాని, చిలించడానికి యత్ని౧పడు, మొదటి గీతలగే పోలిక 
తే లేకపో తేగాని, మొుదటవచ్చిన కబ్బజాలముతోచే భావచి(తాన్ని 

కల్పించ లేక పో తేగాని, క కాంత యెన్ని నూరు గీతలుగీచినా, యెన్ని 

శ గాల నుపయోగించినా మెంతమా త్రము [ప్రయోజనము లేదు. ఒక 

వేళ మొదటిదానిని స్వల్పముగా సర్షవలసివస్తే స్వవచ్చు తర్వాత! 

రంగులు ఊరికే పామడముచేత ఆకృతి చిత్రము కల్పిస్తాడనటముగాని 
శబజాలాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించి భావచ్వి తాన్ని కల్సిసాడన 

డముగాని పొరపాటు. ఇదొక వినయము. జ్ఞాతము ద్యారా అజ్ఞా 

తానికి వెళ్ళవలె! నిజమేకాని ఈ అజ్ఞాతవిమయాన్ని తెల్పడానికి 

ఉపయోగించే ఉదావారణలూ, సొద్భ శా లూ అనసంఖా్యాలుగా 

యిస్తే బకప్పుడుకాదు=ఎల్లప్పుడు = (గారె తెక్కు.వగాతించు వెగకై 

నట్టు) వెగబాతుంది, చెప్పిన భావాన్నే చెప్పడము, ఉదాహరణా 

లను అంతు జేకుండా యియ్యడము, ఈ నవ్యులకొక అలవాటు, 

ఇబేమి జామె టీ,పాబ్లెమూ 1 లెక్కా? గట్టిగా చెప్పీ బ్యుర కెక్కీంచ 

డానికి ! కుంచెతో కొన్ని గీతలతో ఆకారము తే లేనివాడు తొట్టిలో 

ఉన్న రంగునంతా ఉపయోగించినా తీసుకుని రా లేడు, అట్లాగే కవి 

కూడాను, జు విషయా న్నే ఉభాకా న్తవండినుకు “పులుముడు 

అన్నది 

ఇలా నిరర్గక పద(పయోగము, ఉదావారణ పర౦పకా; 
భావపాౌనః పుననమూ, సామాన్యముగా 'బాలామంది నస్రులరచన 
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లలో కన్సించు తె. శివశంకర శ్యాస్ర్రిగారి రచనలలో ఇవి కొంచెము 

తక్కువే అనవలె, మరీ భావపూర్మ హృదయులైన వారిలో ఇది 
మిలిమిరి పోయినది, నవ్యసాహి త్యానికిది అపక ర్టాహేతువని చెప్ప 
వచ్చు. * 

వుంగింపు 
సవ్యాం(ధ్ర సాహిత్యముగూర్చి ముచ్చటించుకు నే సంద ర్భాన 

ఈభాగముణో రాజకీ యోద్యమాల  పథావాన్నీ స్రికల దోహ 
ఉాన్నీ, ల (పాబల్యాన్నీ (పనకాను(ప్రన క్స్ ముగా ఆయా వి*ే 

పాల్ని (వివులముగా నే) పరిశీలించినాము; అనవో యోద్యమము 
(Non-co-operation movement) యువవుల హృదయాల్ని 

అఆవేశించి వాళ్ళచేత గేయాల్నీ పద్యాల్నీ, కావ్యాల్నీ ఎలా [వాయిం 

చినదో చూచినాముగదా ! దీనివలన రాజకీ యోద్యమములో కవ 
లెంతగా ఉపయోగపడగలరో ఆసందర్భము బుజునుచేసినదనవ లె, 

శారద - భారతి _ జయంతి _ సుజాత- వీణ-మహాతి- ప్రతిభ 
చెలుదన లెన పత్రికలు వర్ధిల్లి నవ్యాం(ధసాహిత్య విస్తరణానికి ఎంతో 

తోడ్చడినా అనేకళవులను విమర్శకులను వెలుగులొకి తెచ్చిన వివ 
యాలను గమనించినాము, వాటివెనక ఉన్న సంపాదకులు కవులకు 

భావకుచేసినఉపకారము ఎంత చెప్పినాతీరని బే! అలాశేోగృ హలక్ష్మి” 

అ నేక (స్ర్రీలను కవయి(త్రులనుగా ఎలా తయారుచేసి యిచ్చి నదో 

చూచినాము. పత్రికలలో (పాత పేర్లు అనువృత్తాలవుతూ వచ్చినా, 
గొత్తవాళ్ళ సాధనలను (ప్రోత్సహిస్తూ ఉండడముచేత రాబోయే 

* మన పూర్వలాక్షణికలు కూడా ఈవిధమైన కవిత్వాలనూ కవ్రలనూ నూచించి 
నారు. చూడండి కవులనెలా ఏడు విధాలవారినిగా విభజించినాకో. 

1. వాచకుడు=పదాడంబరము 2 ఆధ్దడు=మీత శబ్దము అర్థవిస్తారము తి శిల్ప 
కదంయయనుకాదులం- నుశేబ్దము 4. రాచికోడుఆకథారుచి 5. భూూమణారి=అలం'కార 
(పియడు 6, మార్జచానుగకుడు=సరళ శబ్ద నులు విరళాగ్రములు 7, విజేకి స్మృతి 
శాస్త్రాల ంశార్భపియడు. ల 
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కాలములో నవ్యసాహిత్యాని కొక చక్కని భవివ్యత్తు ఉన్నదనే 

ఆశ పొడముతున్న ది, (ప్రాత వాళ్లు సాహిత్వరంగములో కాలూూనినిలువ 

(ద్రొక్కుకొంబూ, రాబోయే రచయితల కుక్చావాము చేకూరుస్తూ 
ఉండడము గమనింపదగినది, అలాంటివారిలో సాహితీ నమితీయు 
అలెన్నదగిన వారు కూడాను. ఏరు రసవాదులు, ఉ క్లిలో _ భొవములో 

నవ్యతె నుద్దేశించిన వారు, విశ్వనాధ, నోరిగడుసుబారుతున్నారు. 

కవి కానమితీయులు (విశాఖపట్నం) సాధనచేస్తూ ఆశ 
కల్పిస్తున్నారు. మా శేపల్లివారి (కవిగారు (ప్రభావ మానమితిలో 

యువకులను (ప్రాచీన కవితామార్లమును దూవీంచే రచనలను చేయ 
సీరుండ' చేసినది. శ్రీరంగం శ్రీని వాన రావు, పురిపండా అప్పల 

స్వామి, వరుల కాళిజాసు, పూడిపెద్ది వెంకట రమణయ్య మొద 

లెన వారు పిరిలో కొందరు, నవ్యసాహాత్య పరివత్తు వచ్చ స్వేచ కో 

చక్క-ని అవ కాశమిచ్చినది అనవల్కె మొదట్లో చాలకాలము నిన 

శంకర శాస్త్రిగారి వంటి పండితుని చేతిలో ఉండి నవ్యసాహిత్య 

పరిషత్తు అమంగళ కరములు, జుగుస్సా కరములు కొని రన 

వ(ద చన లను (ఫో త్సహి స్తూ వచ్చినట్లు కన్పిస్తుంది 

తెలికి చర్చ వారి కార్యనిర్య్వ్యహణదీత్క తల్హావ జ్ఞ ల వారి 

సహృదయతగమూూ, అనేక యువక ఫల్ని ఆకర్షించి నవ్య సాహిత్య 

పరిషత్సభ్యులను, అభిమానులను చేసినవి. వావిలాల సోమయాజులు, 

పిలకా గణపతిళా స్త్రి), శీవరామం, పన్యాల రంగనాథభరాన్కు పాప, 

రజని, మల్లవరపు, వట్టికొండ రంగయ్య, ేశిరాజు కృస్లశర్ణ, 

వితాపురం యువరాజా, మొదలై న వాళ్ళ నేకులు సాధకులు బయలు 

చీరినారు, వీళ్ళ వలన కొంత నవ్యసాహిత్యసృష్టి జరిగినది. తుమ్మల 

సీశారామమూా ర్తి చౌదరి, జాషువా సన్ని ధానము సూర్యనారా 

యణశా స్త్రి, దుర్భాక రాజ కేఖరశతానధాని, సురవరం (ప్రతాప 
శెడ్డి గరికిపాటి మల్హావధానులు, పంగనామముల శామచం[దరావు, 

దుర్భా సుబ్రహ్మణ్య శర్శ మొదలైన వార నేకులు ఏసంస్థ్టల ద్వా ఠా 

కాక విడిగా కవితాసాధనచేస్తూ ఇతరులలో ఆయా పాం తాలలో 
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ఉత్సాహాన్ని కల్పిస్తూ ఎంతోకృషి.చేని నవ్యసాహిత్య వృషోన్ని 
ఫలవంతము చేసినారు 

సాధన నమితీయులు (సికింద్రాబాదులో) సాధనచేస్తూ నవ్య 

చైతన్యాన్ని కల్పిస్తూ వచ్చినారు. వారిలో వి న్లాలమజ్హ "వెంకట 

పానుముంత రావ్రు, జమ్మలమడక సూర్య (ప్రకాశ రావు, రాజలింగం, 

భాగ్ నారా మణమూూ ర్హి, భండారు చందదమాళ్ళీశ్వర రావు, బూర్గుల 
రంగనాధ రాన్ర్క నెల్లూరి కేశవస్వామి, బేశ్రలపల్లి రామానుజ రాను 
మొదలెన సాధకు లాశకల్సిస్తున్నా రు, . 

అప్పుడే ఒకప్రక్క నుంచి శెండవ పపంచ యుద్ద మేఘము 
దట్టముగా (కముగ్గుషొని వస్తున్నది; కాలవై పరీత్య మే సాహిత్యాల 
లోనూ, (పతిబింబిస్తుందన్నట్లు న ఛ్యాం(ధసా హిత్యముళో నూతన, 
సూ(త్రాలపైన రచనల్ని సాగించడము (ప్రారంభమైనది; కొంతవిసప్తవ 
దృష్టీ (ప్రబలడము మొదలు పెట్టినది; స్వేచ్చ-ప్వాతం (శ్రమ నేపజాల మై 
దృష కేంద్రీకృత మైనది, శిష్టా ఉమామహేశ్వర రావు, (శ్రీరంగం 
(శీని వానరావు గారల రచనలు వెనుకటి నవ్యమా ర్లాని$ భిన్నా లై 
అలినవ్య చైతన్యాన్ని లోకములో కలుగ జేస్సున్న వి, జలసూ(తము 

రుక్మిణేనాథ శా స్రీ గారు స్ట్రీర పడిన నవ్వుల క విత్వంయపెనా, (కొత్తగా 

వచ్చిన అశినవ్యుల థధోరణిపైనా పారడిలు(వాస్తూ కొంత చైతన్యాన్ని 
కలుగ జేస్తు న్నాడు, వెనుకటిదాని.పైన అనంళృ క్తి, ముందును 
గూర్చినఅనిర్జివ్వ తా, వర్సడినవి. సండిగ్గ వాతొవరణ రు పెరిగిపోతున్న ది, 

రాజకీయాలలోని విభిన్నమతాలు సాహితములోకూడా 
(వతిబింబించడము పారంభమైనమి ఆ (ప్రకారముగా నవ్యనాహా 
త్యము న వ్యాతినవ్య పథముల నడుస్తూ వచ్చినది, 

ఏవ నూతన మార్లాలు సాహిత్యములో నర్చడినకోవానిక ర్త 
లెవరో వానివాని (ప్రభావము అెలాంటివో, అనుయాయులుగా ఎనశె 
వరెలా కృషి చేసినారో, సంప్రదాయ సంస్కృతుల నిలువ (దొ క్క 
(ప్రయత్న మెలా ఒకపక్క జరుగుతూ వచ్చినదో, మొదలై న విషయా 
లను విపులముగా రాబోయే భాగముతో పరిశీలిద్దాము, 
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